
Nr. 38 (1228) Londonas, 1972 rugsėjo 26 d. XXVI metai

‘ EUROPOS LIETUVIO ’ 
RŪPESČIAI

NUMATYTA PAKELTI 
PRENMERATĄ

Metai iš metų L. N. Bendrovės spau
dos skyrius auoda nuostolių. Nors 
spaustuvės darbininkai toli gražu nėra 
atlyginami pagal šiame krašte įprastas 
normas, nors ekspedijuojant spaudą 
talkininkauja neapmokami žmonės, 
nors knygų autoriai ir laikraščio ben
dradarbiai beveik negauna jokių hono
rarų, vis dėlto spaudos skyrius nepajė
gia suvesti galų su galais.

Panagrinėjus šio skyriaus apyvarta, 
nesunku suvokti, kad visų nuostolių 
didžiausias kaltininkas yra „Europos 
Lietuvis“, ir štai dėl ko.

Mūsų savaitraščio vieno egzemplio
riaus pagaminimas ir pasiuntimas skai
tytojui atsieina apie 10 pensų. Tuo tar
pu praeitais metais iš prenumeratorių 
buvo gaunama beveik tik po 6 pensus 
už kiekvieną egzempliorių. Tokiu bū
du už kiekvieną skaitytoją kas savaitę 
reikėjo iš kur nors primokėti beveik 
po 4 pensus (3,8). Sudėti į krūvą visi 
tie primokėjimai sudarė apie 1.750 sva
rų. Tai nuostolis, kurį turi padengti 
L. N. Bendrovė.

Stambiausios išlaidų skilties pozici
jos yra laikraščio redagavimas ir surin
kimas. Tos pozicijos būtų lygiai tokios 
pat, ar laikraščio būtų spausdinama 
tūkstantis, ar šimtas tūkstančių eg
zempliorių. Padidėtų tik pasiuntimo, 
popieriaus, spausdinimo ir administra
cijos išlaidos, kurios tesudaro, paly
ginti, mažesnę išlaidų dalį. Taigi, jeigu 
turėtume, sakysime, bent tris tūkstan
čius prenumeratorių, laikraštis jau ga
lėtų atsistoti ant savo kojų. Bet tai tik 
svajonė! Dėl visiems gerai žinomų ir 
suprantamų priežasčių lietuviškos spau
dos skaitytojų skaičius pamažu ne di
dėja, bet mažėja.

Tad ką reikia daryti? Ar pajėgs L. 
N. B-vė pati viena ir toliau pakelti 
nuostolių naštą, kuri neišvengiamai 
dar turės padidėti? Ji didės dėl dviejų 
priežasčių: dėl kainų ir atlyginimų kili
mo ir prenumeratorių skaičiaus mažė
jimo.

Dabartinė padėtis gailėtų išsilaikyti 
tokia, kokia yra, o gal ir pagerėti, jei 
visa Europoje išeinanti periodinė lietu
vių spauda susijungtų į vieną organą. 
Tačiau šios rūšies bandymai iki šiol ne
buvo sėkmingi. Tad reikia ieškoti kitų 
būdų ir priemonių lietuviškai spaudai 
ir vieninteliam Europoje savaitraščiui 
išlaikyti.

L. N. Bendrovė jau yra numačiusi ir 
iš dalies vykdo šias priemones:
1. Palaipsniui plečia įvairių smulkių 

privačių spaudos darbų atlikimą, 
o taip pat spausdina autorių lėšomis 
siūlomąsias išleisti knygas.

2. Nupirkta nauja spausdinimo maši
na, kad visus tuos darbus būtų ga
lima gerai ir laiku atlikti.

3. Peržiūrimos Nidos Knygų Klubo 
leidinių kainos, kad jos padengtų 
bent išleidimo kaštus.

4. Nuo ateinančių metų pradžios „EU
ROPOS LIETUVIO“ METINĖ 
PRENUMERATA PAKELIAMA 
£ 1 — IKI KETURIŲ SU PUSE 
SVARO (£ 4,50).

Paskutinysis L. N. B-vės Valdybos 
nutarimas labiausiai palies skaitytojus. 
Bet, gaila, jis yra neišvengiamas. Ne
galima lengva širdimi atsižadėti savo
jo laikraščio, kuris jau ketvirtis šimt
mečio sąžiningai lanko mūsų namus. 
Kas liktų iš visos lietuviškos veiklos, 
jeigu, galutinai sunykęs, turėtų pra
dingti savas laikraštis?

DBLS ir L. N. B-VĖS VALDYBA

Po dešimt ir vėl dešimt ir dar dešimt
Sov. Sąjungoje 10 m. kalėti už „nacio

nalistinę veiklą“ nuteistas 'Ukrainietis Juri 
Šuchevič.

Dėl savo veiklos jis dešimčiai metų bu
vo nuteistas, kai turėjo tik 14 m. amžiaus. 
Kai 1958 m. išėjo iš kalėjimo, tuoj pat vėl 
buvo suimtas ir nuteistas kitiems 10 metų 
už „antisovietinę veiklą“. Dabar pradės 
trečią dešimtmetį.

Iš Sibiro tremties paleistas ir atvažia
vęs į Maskvą, areštuotas buvo vienas iš 
ryškiųjų pilietinių teisių gynėjų Viktor 
Krasin.

DBLS Gloucester™ skyr. pirmininkui 
K. STONAIČIUI mirus, gilią užuojautą 
skyriaus nariams ir artimiesiems reiškia

DBLS Centro Valdyba

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Kai „didžioji politika“ ilsisi, o gal tingiai

rangosi Didžiojo vandenyno ar Viduržemio 
jūros pakrantėse, norisi ir Tau, mano mie
las lietuvi, kurio nors vakaro prieblandoj 
pasvajoti apie savąjį gražų kraštą, vardu 
Lietuva. Juk Tu jau daug kartų... jau daug 
šimtų kartų klausei: kada gi aš vėl pamaty
siu tą liepą, tas pievas, tuos laukus, kurie 
mano vaikystei buvo džiaugsmas; kada aš 
vėl būsiu tame kaime, kuriam aš esu tiek 
daug skolingas man tiek brangiais atsimi
nimais (aš juk žinau, kad be jų aš būčiau 
tik kad ir lietuviškas, bet tuščiaviduris kel
mas); kada aš vėl pratarsiu lietuviškai sa
vo kaimynui: „Labas rytelis, kaimyne. Na, 
tai eisime šianauti? Žiūrėk, kokia graži sau
lutė ritasi iš Pabalio miškų. Bus puiki die
nelė, o jau to šieno kvapas... Eiva“. O gal 
krimyno Antano Tikuišio jau ir nėra... Gal 
mirė. Gaila... Geras žmogus buvo.

Taigi tokio vakaro prieblandoj, brangus 
lietuvi, ir aš pasvajosiu su Tavim, kol vi
sur tylu, kol mano kaimynas Mr. Smith dar 
negrįžo iš darbo. Grįžęs, mat, savo paprati
na .1 jis pasveikins mane: „Are you all right, 
Jack?!.. What a bloody rain again... What 
a bloody place t'o live in... Eh?“ Turiu dar 
dvi valandas laiko ramiam, tyram apmąs
tymui.

Šimtmečiais Lietuva buvo priversta ver
gauti caristiniam imperializmui; jam su
griuvus, Lietuva tapo nepriklausoma.

Netrukus atsirado komunistinis imperia
lizmas; jam sustiprėjus, Lietuva vėl neteko 
laisvės, o netekus jos beliko tik troškimas 
iš naujo išsilaisvinti. Tas troškimas kaip 
kraujas per amžius srovena lietuvo gyslo
se ir srovens ir reikšis įvairiaspalviai kaip 
laumė danguje — čia romantiškai, čia tra
giškai, čia dramatiškai, čia vėl romantiškai. 
O kada kraujas išsilieja, jis neišdžiūsta ir 
neišgaruoja, bet juo pritvinsta lietuvio sie
la, ir ji dar labiau -trokšta savų laukų, gė
lių, miškų... Ar vėl tad šimtmečius teks 
lietuviui laukti laisvės sugrištant?! Nema
nau.

Komunistinis imperializmas yra kitoks 
negu caristinis. Jeigu caristiniam priešino
si tik svetimos jo pavergtos tautos, tai ko
munizmo diktatūrai yra priešinga ir visa 
sava rusų tauta, kuri šiandien kovoja dėl 
laisvės tiek pat, kaip ir mes. Taip esant, 
komunistiniam imperializmui išsilaikyti 
šimtmečius vargu įmanoma. Atrodo, kad 
jau yra pakankamai duomenų, rodančių, 
kad Kremliaus užmačios viešpatauti jau 
pasiekė savo aukščiausią tašką, šios pa
kopos viršūnėje Kremliaus dievams, atro
do, atėjo laikas pasigrožėti reginiu, o vė
liau apsidairyti ir pasirinkti patogiausią ke
lią žemėn. Kadangi gyvenimas niekuomet 
nestovi vietoje, tai ir „grožėtis reginiu“ bus 
galima tik trumpą laiką. Ar ši dievų kelio
nė žemėn vyks staigiais šuoliais, ar lėtu 
(gal ir labai lėtu) slinkimu žemyn ir ar nuo 
to priklausanti Lietuvos nepriklausomybė 
atsilkurs staiga (kaip tai buvo 1918 m.), ar 
vystysis per įvairias tautinės autonomijos 
fazes ir kuris kelias mums -būtų geriausias, 
tai visai kitas reikalas.

PASAUL VJJE
— Worthingtone (Britanijoje) namus tu

rįs si'kas uždraudė butą iš jo nuomojančiai 
anglų šeimai kepti jautieną, nes pagal jo 
religiją karvės yra šventas daiktas, ir, pa- 
pii įtindamas karvės šventumo nepripažįs
tančią anglų viešąją nuomonę, magistrato 
teisme laimėjo bylą.

— JAV nors simboliškai pasmerkė Ugan
dos prez. Aminą: atsisakė duoti 1 mil. 200 
tūkst. svarų paskolą.

— Trys vokiečiai advokatai, paskirti gin
ti tris gyvus suimtus arabus, juodojo rug
sėjo narius, dalyvavusius Izraelio sporti
ninkų žudynėse Muenchene, visi atsisakė, 
vienas dėl to, kad jam sveikata neleidžian
ti. o kiti du — kad „jausminis klimatas“ 
jiems nepriimtinas.

— New Yorke batų parduotuvę turįs Jo
seph Landisi prisipažino, kad jis gegužės 
mėn. norėjęs išsunkti 140 tūkst. svarų, tvir
tindamas, kad Atlantu plaukusiame kelei
viniame laive „Queen Elisabeth“ yra pa
slėptos bombos ir už tą sumą jis nurody
siąs vietą, kur jos yra.

— Lincolno (Britanija) visi autobusų 
konduktoriai ir vairuotojai sustreikavo, nes 
vienas konduktorius buvo pakaltintas įsi
dėjęs į kišenę 6 penus ir nuteistas 9 mėn. 
kalėti, ir nuteistasis paleistas.

— Nuo spalio 3 d. visi Europos Ekonomi
nės bendruomenės dokumentai bus rašomi 
ir spausdinami taip pat ir anglų kalba.

— Sov. Sąjunga per metus įsigabena 
prekių iš Britanijos už apie 100 mil., o Bri
tanija įsiveža iš Sov. Sąjungos daugiau 
kaip už 200 mil. svarų.

—Pro Japoniją praūžė taifūnas, žuvo 25, 
nesurandama 32.

Lietuva, komunistinio imperializmo iš
naudojama, išgyveno jau daugiau kaip 25 
metus; bet tautos istorijos laikrodžio mas
tu tai tik akimirka. Taip pat sutikime, kad 
šioj akimirkoj sutilpo labai daug svarbių 
ir dažnai kvapą užimančių įvykių. Tad ko
dėl turėtume galvoti, kad dabar viskas ir 
visur taip gerai ir jokių įvykių daugiau ne
bus. Tam nėra jokio pagrindo. Priešingai, 
įvykių bus; o jeigu jų bus, tai jie palies ir 
rusiškąjį imperializmą. Tokiu atveju argi 
per drąsu būtų pasakyti: prieš pasaulio 
laikrodžiui išmušant 2000, lietuvis vėl pra
dės alsuoti laisvai.

Laisvė nėra palaima, kaip kad skaidriai 
šviečianti saulė: atsigulk pievelėje ir šil
dykis. Laisvė, kad ji būtų gyva ir prasmin
ga, reikalauja iš žmogaus meilės ir nuola
tinės kovos (rūpesčio).

Mes, lietuviai, niekuomet negailime sa
vo meilės laisvei ir, 'kada būtinai reikia, 
ryžtingai kovojame dėl jos, bet kova visuo
met nepaprastai sunki ir nelygi. Prileiski- 
me, kad kartą Rusijos 'komunistinis impe- 
rial'zmas subyrės, Lietuvos nepriklauso
mybė prisikels, Lietuva taps naujos euro
pinės santvarkos nariu, ir vis dėlto šalia 
gyvens 200 milijonų rusų, kurie vienokiu 
ar tėtc&iu būdu mėgins skverbtis į Lietu
vą. Tad, norėdami būti laisvais ne dvide
šimčiai metų (kaip esame buvę neseniai), 
bet amžiams, mes, lietuviai, turime tik vie
ną kelią: Lietuvos laisvės sargyboje pasta
tyti lietuvių tautos genijų nuolat budėti. 
Labai sunkus uždavinys, bet galimas. Tai 
reiškia ne ką nors daugiau kaip žmonių at
rankos sistemą; tai reiškia atranką ir su
telkimą geriausių iš geriausių valstybei 
tvaiikyti ir tautai išsireikšti. Jeigu mes tai 
nepadarysime, aš nematau, kaip Lietuva 
galėtų (klestėti kaip valstybė ir lietuvių tau
ta ilgainiui išlikti.

***

Pažiūrėjus atidžiau į tokias mažas vals
tybes, kaip Izraelį, Daniją, Šveicariją ir Ki
tais, į Lietuvą panašias, prieisime išvados, 
kad jų tautiniai genijai išaugo gerai orga- 
nizuotoj, gerai disciplinuotoj demokratijoj. 
Mes gi, lietuviai, kad ir mėginame tvarky
tis demokratiškai, bet, turime pripažinti, 
mums nepasisekė. Mums tuomet trūko de
mokratijai reikiamo valstybinio patyrimo, 
tradicijų ir supratimo.

Demokratiją kuriant, jos pagrindų reikia 
ieškoti ne tiek žmonių interesų skirtingu
muose, kiek jų bendrume. Pirmuoju atveju 
demokratija būtų suskaldyta į didelį mažai 
atsakingų partijų skaičių, kurios, besivar- 
žydamos dėl valdžios, galų gale susižlugdy- 
tų ir pagimdytų diktatūrą. Antruoju atveju 
valstybės santvarka būtų pagrįsta tik ke
liais dideliais, atsakingais politiniais sam
būriais. Galvojant apie Lietuvą, mums pa
keiktų trijų: socialdemokratų (darbinin
kams), valstiečių (ūkininkams) ir tautinin
kų (visiems kitiems). Toks politinių parti
jų skaičius turėtų būti nustatytas konstitu
ciškai.

— Nagoje (Filipinuose) religinės masi
nės šventės metu sugriuvo medinis tiltas, 
žuvo ne mažiau kaip 145 žmonės.

— Korėja yra devintasis didumu tabako 
tiekėjas pasauliui.

— Austrijos atitinkamas ministeris pa
reiškė, kad jo kraštas galės priimti iš Ugan
dos ištremiamųjų azijatų specialistų, bet 
ribotam laikui.

— Kinijos min. pirm. Čou Endajus nu
rodė sąlygas, kuriomis būtų galima už
megzti su Japonija diplomatinius santy
kius: Japonija turi pripažinti, kad Pekino 
vyriausybė yra vienintelė teisėta Kinijos 
vyriausybė, kad Čiang Kai-šeko valdoma
sis Taiwanas (Formoza) yra Kinijos dalis, 
ir nutraukti taikos sutartį su Čiang Kai
šenų.

— Atidarant Sov. Sąjungos aukščiausios 
tarybos sesiją, ministerio pirmininko pava
duotojas Vladimiras Kirilinas, be kita ko, 
pareiškė, kad komunistinės valstybės yra 
geriau pasiruošusios apsaugoti aplinką, 
kad ji nebūtų užteršta, už kapitalistines.

— Šveicarijos parlamentas priėmė įsta
tymą, kuriuo atšaukiamas prieš 124 metus 
paskelbtasis draudimas jėzuitams veikti.

— Pasaulinis šachmatų čempionas Bob
by Fischer gavo New Yorko miesto aukso 
medalį, patį didžiausią miesto žymenį.

— JAV savo eksportininkams jau esan
čios primokėjusios arti 132 mil. dolerių už 
Sov. Sąjungai šįmet parduotus grūdus.

— Liskearde (Comwallyje, Britanijoje) 
mirė 80 m. amžiaus moteris, ir po jos mir
ties paaiškėjo, kad ji mėnesių mėnesiais 
maitinosi duona ir katėms skirtais konser
vais, ir ta žinia sujaudino burmistrą, kuris 
įsižadėjo žiūrėti, kad šitaip nebūtų su ki
tais jo miesto neturtingais gyventojais.

Bet kurios politinės parti jos tikybinės pa
saulėžiūros pagrindais Lietuvai būtų nepa
geidautinos ir net kenksmingos. Mes, lie
tuviai, mylime bažnyčią dvasiškai švarią, 
tyrą, nesudrumstą žemiškų turtų ir lenkty
niavimų dėl galios. Tuomet mes ją gerbia
me, tuomet ji mums šventykla, ant kurios 
aukuro sudedame savo skausmus ir meilę, 
tikėdamiesi džiaugsmo ir nuraminimo. Kaip 
mes tokiomis valandomis atsiskiriame nuo 
žemiško pasaulio, taip bažnyčia turi būti 
atsiskyrusi nuo jo ant visados. Politika ar 
viešoji visuomeninė veikla yra visai klai
dingi keliai bažnyčiai, nes, jais eidama, 
bažnyčia ne tik nepasiekia tų aukštų idea
lų, kuriems ji privalo tarnauti, bet griauna 
pati save ir valstybę. Bažnyčia ir valstybė 
— nė viena iš jų nėra viršesnė; abi jos vie
nodai svarbios, vienodai reikalingos; tai 
yra du Skirtingu pasauliu, kuriems reikia 
gyventi drauge.

Girdžiu, mano kaimynas Mr. Smith jau 
ateina. Savo apmąstymus, brangus lietuvi, 
šioj tyroj vakaro prieblandoj turiu nu
traukti. Ak!., kaip (buvo malonu su Tavim 
pasvajoti! Svajonės, kaip paukščiai, nesi
laiko žemėje. Ryt jau kita gyvenimo diena.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

SEPTYNIOS dienos
Vien tik vyrai

Popiežius Paulius VI savo nauju dekretu 
leido pasauliečiams padėti bažnyčioje pa
maldų metu, bet tiktai vyrams.

Ruošiamasi susi,tarti dėl prekybos
Ryšium su prez. Nixono patarėjo dr. Kis- 

singerio vizitu į Maskvą spėjama, kad JAV 
ir Sov. Sąjunga greit pasirašys prekybinę 
sutartį ir tarp abiejų kraštų bus išplėsta 
prekyba.

Viena tik bėda esanti ta, kad Sov. Są
junga nelabai ką teturinti pasiūlyti parduo
ti.

Priemonės paspausti Vokietijai
Libijos ambasadorius Vakarų Vokietijo

je yra tos nuomonės, kad jo vyriausybė ga
li imtis priemonių, jei nebūtų paleisti 
Muenchene Izraelio sportininkus šaudžiu
sieji gyvi išlikę 3 arabų teroristai.

Libija labiausiai galėtų paspausti V. Vo
kietiją. jei sustabdytų naftos tiekimą (per 
metus ji duoda jos Vokietijai už 270 mil. 
svarų).

Kiek būtų su britiškais pasais?
Jeigu visi kraštai ryžtųsi išvaryti britų 

pasus turinčius savo gyventojus, tai Brita
niją galėtų užplūsti 300 tūkst., nes tokių 
yra Ugandoje 50 tūkst., Kenijoje 50 tūkst., 
Tanzanijoje 20 tūkst., Indijoje 25 tūkst., 
Zambijoje 6 tūkst'., Malawyje 6 tūkst., Pa
kistane 1 tūkst. ir Malajazijoje ir Singa
pūre 140 tūkst.

Visiems, ne tik žydams
Sovietinis žurnalas „Naujieji laikai“ iš

sispausdino straipsnį, kuriame tvirtinama, 
kad reikalavimas iš emigruojančiųjų imti 
mokesčius už išeitąjį mokslą yra Sov. Są
jungos vidaus reikalas, kad tai taikoma ne 
vien žydams, kad užsieniui nėra ko tuo do
mėtis ir, be kita ko, kad žydai pagal savo 
skaičių sudaro didžiausią procentą moks
lu; išėjusių gyventojų.

Kroatai pasidavė ispanams
Perėmę švedų lėktuvą su keleiviais, trys 

kroatai teroristai išreikalavo paleisti Šve
dijos kalėjimuose sėdėjusius 6 savo tautie
čius teroristus ir nuskrido į Ispaniją.

Ten jiems niekas nedavė lėktuvui kuro, 
ir jie pasidavė.

Izraelis prieš teroristus
Izraelio kariuomenė buvo įsiveržusi į Li

baną bausti arabų teroristų — naikinti jų 
te'kinių.

Darys finansinį ir komercinį spaudimą
Europos ir Amerikos žydų organizacijų 

komitetas nutarė daryti Sov. Sąjungai 
spaudimą, kad ji panaikintų emigruojan
tiems uždedamuosius mokesčius.

Komitetas tikisi, kad žydų bendruome
nės Vakaruose turi nemažos įtakos finan
siniuose ir komerciniuose sluoksniuose ir 
gali trukdyti prekybinius sandėrius su Sov. 
Sąjunga.

Parama laivais
Sov. Sąjunga baigia išvalyti Chittagongo 

uostą Bangladešoje. Pakistanas ir Indija 
užminavo uostą praeitais metais, kai vyko 
karas. Eiuvo palakta daug laužo.

Be to, Sov. Sąjunga perdavė Banglade- 
šai penkis 900 tonų tralerius, dar du ne
trukus atplauks, o kitais metais — dar 
penki.

„PRAVDA“ IR RELIGIJA
„Pravda“ išsispausdino vedamąjį, kuria

me reikalaujama skelbti griežtesnę kovą, 
kad religija būtų galutinai išnaikinta Sov. 
Sąjungoje.

Nors spauda nuolat kelianti klausimą, 
kad didesnes pastangas reikia Skirti kovai 
su religija, bet vis dar komunistų partijos 
ir komjaunimo nariai dalyvaują religinėse 
apeigose. Religiniai prietarai esą „pati at
kakliausiai išsilaikiusi praeities liekana“ ir 
turinti būti visiškai išnaikinta.

Dėl to ateistinis auklėjimas turįs būti sie
jamas su šių dienų moksline ir socialine pa
žanga. Pažodžiui, be kita ko, rašoma: „Šių 
dienų sąlygomis ypač svarbu iškelti religi
jos ryšį su nacionalizmo liekanomis“.

„Kiekvienas komunistas privalo būti ko
vingas ateistas“, rašoma, „ir negalima to
leruoti tai, kad patys komunistų partijos 
ir komunistinio jaunimo nariai dalyvauja 
religinėse apeigose“. O šitaip esą Sibiro 
Kemerove, vidurinės Rusijos Oriole ir Ni
kolajeve. Krikščionių tikėjimas dar tebe- 
žydįs Ukrainoje, Moldavijoje ir Lietuvoje.

RAUDONASIS PERSEKIOJIMAS
Bavarijoje Altoetinge katalikų savaitraš

tis „Altoetinger Liebfrauenbote“ 24 nr. iš
spausdino platų straipsnį „Raudonasis Baž
nyčios persekiojimas Lietuvoje“. (ELTA)

Prieš milijonierius
Jugoslavijos prez. Tito neseniai pasi

skundė, kad tauta prigyveno vėl tokią 
marksistinėje visuomenėje nepakenčiamą 
padėtį, kai yra turtuolių ir vargšų klasės. 
Kai kurių komunistų partijos narių turtai 
skaičiuojami nebe dešimtimis ar šimtais 
tūkstančių svarų, bet net iki 3 mil.

Dėl to valdžios organai pradėjo tikrinti 
tuos naujuosius turtuolius ir milijonierius, 
kurių dalis gyvenanti prabangiau negu 
prieškariniai Jugoslavijos kapitalistai ir di
dieji žemvaldžiai.

Gadafio-Sadato vienybė
Libijos prez. Gadafis ir Egipto prez. Sa- 

datas po ilgesnių pasitarimų paskelbė, kad 
abu kraštai yra nutarę apsijungti.

Kas yra už pečių?
Vis stipriau pagrįstos atrodo teorijos, 

kad Ugandą (Afrika) užpuolė ne Tanzani
jos kariuomenė, bet į Tanzaniją pabėgę 
ugandiečiai kariai.

Ugandos aviacija bombardavo Tanzani
ją-

Jeigu teroristai nebus sutvarkyti
Jugoslavijos ambasadorius pagrasino, 

kad jeigu Australija nesutvarkys kroatų 
teroristų, jo kraštas nutrauks diplomatinius 
santykius. Jis pateikęs 100 teroristų vadų 
sąrašą.

Rugsėjo 16 d. Sydney mieste dėl teroris
tų 'bombų buvo sužeista 15 žmonių.

Bombos paštu
Atidarydamas voką su atsiųsta bomba, 

Londone žuvo Izraelio pasiuntinybės pata
rėjas.

Pradėjus tikrinti paaiškėjo, kad Izraelio 
atstovybėms įvairiuose kraštuose buvo iš
siuntinėta apie 30 bombų. Arabų teroristų 
vadinamoji juodojo rugsėjo organizacija 
prisipažino, kad tai jos darbas.

Husakas į- Rytų Vokietiją
Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Hu

sakas lankėsi Rytų Vokietijoje — abiems 
kraštams rūpįs politinių ir ekonominių ry
šių stiprinimas.

Tieks ginklus, rems paflestiniečius
Sov. Sąjunga skelbiasi padidinsianti gink

lų tiekimą Irakui ir toliau „materialiai“ 
remsianti palestiniečius partizanus.

Grąžino pagalbininkus
Sudanas sulaikė 5 Libijos lėktuvus su 

kareiviais, kurie buvo siunčiami padėti 
Ugandai.
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ENCYCLOPEDIA LITUANICA II
Neseniai pasirodė II tomas Juozo Kapo

čiaus leidžiamosios „Encyclopedia Litu- 
a.iica“, Skirtas D, E, F, G, H, I, ir J rai
dėms. Kai buvo pradėta stelbti, (kad tas 
tomas netrukus bus siuntinėjamas prenu
meratoriams, leidėjai supažindino ir su 
padėtimi. Per maža prenumeratorių, lietu
viškosios nemaža ėmėjų neatsiskaitė, dėl 
to kylą didelių abejonių, ar visų šešių to
mų {veiksime sulaukti. Bet kai perskaitė
me šiuos aliarminius pranešimus, pasiro
dė kiti: padidintas redakcinis kolektyvas, 
kad „Encyclopedia Lituanica“ greičiau bū
tų paruošta ir išleista. O tai turėtų reikš
ti, kad ji bus išleista.

Šio, kaip ir pirmojo, tomo vyriausias re
daktorius yra Simas Sužiedėlis. Anglų 
kalbos redaktorius — Raphael Sealey. 
Vertėjų šįkart būta viso būrio — net vie
nuolikos.

Tomas turi 576 puslapius, taigi, palygin
ti, talpus, ir kai viskas tuose puslapiuose 
vis apie Lietuvą, jos žemę, kultūrą, istori
ją ir lietuvius, tai įspūdis puikus, žinoma. 
Esame skaitę, kad prof. dr. Ochmanskis 
mūsų svetur išleistą lietuvišką enciklope
diją yra pavadinęs monumentaliu darbu. 
Manome, kad tokias pat monumentalumo 
žymes turės ir (ši anglų kalba leidžiamoji, 
jeigu tik J. Kapočius su savo redaktoriais 
ir talkininkais tesės ir jeigu tą didelį užsi
mojimą parems lietuviai prenumeratomis 
ir aukomis.

Pirmoji šio tomo raidė (D) pradedama 
Dabartim, tuo lietuvišku laikraščiu, kuris 
vokiečių buvo leidžiamas pirmosios oku
pacijos metais ir per kurį buvo varoma 
provokiška politika. O toliau — J. Dačys, 
V. Dagelytė-Valatkienė, S. Dagilis, Dagiai, 
Dailidės, Damauskas, Dainava, Dainavos 
ansamblis, Dambrauskas-Jakštas, vadinas, 
vietovės, sambūriai, organizacijos, kuo 
nbrs pasireiškę žmonės, gyvieji ir miru
sieji, laikraščiai, lietuvių kolonijos. Taip 
prieiname prie Simono Daukanto, Mikalo
jaus Daukšos, kuriems aptarti jau daugiau 
paskirta vietos. Prie straipsnio, skirto ne
priklausomybės aktui, išspausdinta foto
grafiją ir to „Lietuvos Aido“ numerio, ku
riame aktas buvo paskelbtas. Platesni 
straipsniai yra apie lietuviškus ordinus 
ir medalius, lietuvių išvežimus, Detroito 
lietuvius, lietuvišką velnią, lietuviškus žo
dynus, senuosius seimus, domininkonus, 
Kristijoną Donelaitį, tą mūsų poezijos di
dįjį pradininką, Druskininkus, Durbės mū
šį. Tai raidei skirti 126 puslapiai, ir su
prantama, kad juose prispausdinta daugy
bė straipsnių straipsnelių, ne tik tie čia 
suminėtieji.

E raidės stambmenos prasideda jau iš 
pat pradžių: lietuviškos Velykos ir litu- 
viški margučiai. Čia pat platus straipsnis 
apie švietimą Lietuvoje, parašytas mūsų 
laikraščio bendradarbio dr. A. Rukšos, 
tuoj kitas — apie švietimo komisiją. Tuoj 
ir Eretai, aktorė Aldona ir jos tėvelis 
mokslininkas Juozas. Eigulių vietovė, Ei
mutis, Eišiškės, Eitkūnai, ir netrukus atsi
duriame prieš didžiulį straipsnį apie lietu

\ PASAULYJE SU LIETUVIAIS
MIRĖ STP. DARIAUS SESUO

Liepos 27 d. Lauderdale, Floridoje, mirė 
garsaus lakūno Stepono Dariaus sesuo 
Konstancija-Kotryna Stulpinienė.

K. Stulpinienė savo santaupomis prisidė
jo organizuojant „Lithuanikos“ skridimą į 
Lietuvą.

LENKAI MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ
Brazilijos lenkai savo bažnyčioje Rio de 

Janeire suruošė iškilmingas pamaldas už 
kenčiančią Lietuvą.

Ant altoriaus buvo uždėtas tautinių Spal
vų vainikas.

Bažnyčioje buvo daug lenkų, jų tarpe 
kunigaikštienė Radvilienė.

PROF. DR. A. RAMŪNO SEMINARAS
Dr. A. Ramūnas — Paplauskas, Ottavos 

universiteto Kanadoje lyginamosios peda
gogikos centro direktorius ir dekanas, su
organizavo vasaros seminarą, kuriame dės
tys Amerikos, Azijos, Afrikos ir P. Ameri
kos kraštų mokslininkai.

RITAI ČYVAITEI — PIRMOJI VIETA

Clevelando „Žaibo“ sportininkė Rita Čy- 
vaitė Lake Erie apygardos moterų penkia
kovės pirmenybėse laimėjo pirmąją vietą.

Moterų .penkiakovę sudaro 100 m kliūti
nis bėgimas, 4 kg rutulio stūmimas, šuolis 
!į aukštį, šuolis į tolį ir 200 m bėgimas.

Laimėdama šį čempionatą, Rita kartu at
siekė ir naują Šiaurės Amerikos lietuvių 

(rekordą.

VISI LIETUVIŠKOJE PROGRAMOJE
Bostono universiteto radijas ten dirban

čio W. Krukonio iniciatyva paskyrė ištisą 
valandą kultūrinei lietuvių programai ang
lų kalba.

Poetas Stasys Santvaras supažindino 
klausytojus su lietuvių literatūra, komp. 
Jeronimas Kačinskas su lietuvių muzika, 
Jonas Mekas kalbėjo apie filmus ir poezi
ją.

Programa buvo paįvairinta kai kurių ra
šytojų kūryba bei muzika.

Pokalbyje dalyvavo ir Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simutis.

PAGERINTA PREMIJA
Fraternitas Lithuania, JAV gydytojų kor

poracija. pratęsė ir praplėtė dailės konkur
są iki 1973 m. gegužės pabaigos.

Be Simo Kudirkos tragedijai atvaizduoti, 
dailininkai gali įjungti ir į Romo Kalantos 
bei kitų susideginimą už Lietuvos laisvę.

Premijai skirtoji 1.000 dol. suma padidin
ta iki 1.500 dol.

VAIKAI Į LIETUVĄ
„Naujienos“ (Chicaga) rašo, kad Cicero 

bendruomenės pirmininko žmona Zalato
rienė liepos 31 d. išvežė Maskvon 17 lietu
vių vaikų, kuriuos rengiasi apgyvendinti 
rusų šalia Vlniaus įsteigtoje komunistų pio- 

' nierių stovykloje.

vių emigraciją pradedant nuo 19 amž. — 
emigracijos priežastys, emigrantų kiekiai, 
veikla, įsikūrimo vietos. O štai ir lietuviš
kųjų enciklopedijų istorija, ir lietuviai 
inžinieriai ir architektai, ir dvarai, ir lie
tuviškoji etnografija.

Raidėje F plačiai rašoma apie lietuvišką 
šeimą nuo senų senovės, apie ūkininko 
trobesius. Ypač patrauklios iliustracijos 
straipsnio apie lietuviškąją gvūniją — el
niai, rudosios voverės, juodasis gandras, 
gulbės Žuvinte, zylės, žuvėdros Nemuno 
deltoje. Atskiras straipsnis čia pat patei- 
Kiamas ir apie gyvūniją mitologijoje ir 
tautosakoje. Iš tiesų ši raidė turtinga 
nendriniais lituanistikos dalykais. Štai 
straipsnis net lietuviškoms tvoroms apra
šyti, kitas — lietuviškai žvejybai, dar kiti 
;— lietuviškai vėliavai,. Lietuvos augalijai, 
lietuvių liaudies menui, liaudies papro
čiams, liaudies šokiams, tautosakai, liau
dies dainoms, maistui, sovietų vykdomie
siems prievartos darbams, Lietuvos miš
kams, piliakalniams, lietuviams Prancūzi
joje, pranciškonams, Lietuvos masonams, 
midotuvėms Lietuvoje.

Prabėgę daugybę mažesnių straipsnių, 
raidėje G didelį užtinkame apie Gardiną, 
šitą apie Gediminą, toliau apie lietuvių 
Kilmės teorijas, genocidą Lietuvoje, geo
grafinius krašto tyrinėjimus, fizinę Lietu
vos geografiją, geologiją, lietuvius Vokie
tijoje, gotikinę architektūrą Lietuvoje, 
valdymosi būdą, nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybes^ didžiuosius kunigaikščius, 
lietuvišką grafiką, kapines, Britanijos 
lietuvius, buv. prezidentą Grinių, grašius, 
heraldiką, istorij ą...

Užteks, aišku, minėti net ir stambme- 
nas. O minėjome jų šiek tiek, kad šios en
ciklopedijos nemačiusieji galėtų susid'ary- 
ti bent apytikrį vaizdą, kaip tomas po to
mo, kai pagaliau bus išleisti visi šeši, su
darys brangų Lietuvos ir lietuvių paveiks
lą. Aišku, ta enciklopedija leidžiama le 
mums, kuriems prieinamiaųsia yra lietu
vių kalba. Bet ji labai pravers jaunimui, 
kuris neišmoko lietuvių kalbos. Dar labiau 
ji pravers visiems kitataučiams, norin
tiems pažinti Lietuvą ir lietuviškus reika- 
lus.Kur-ne-kur, bet didesnėse mūsų gyve
namųjų kraštų bibliotekose tikrai ta enci
klopedija turėtų būti. J. Kapočius negalės 
išsiuntinėti jos dovanų, bet lietuvių orga
nizacijos ir kolonijos, jei ryžtųsi, pajėgtų 
užsakyti ir padovanoti miestų, mokslo 
įstaigų bibliotekoms. Tuo būtų vykdomas 
mūsų noras su savo lietuviškais reikalais 
išeiti į pasaulį ir dar ne bet kaip, o gra
žiai, turtingai, su dideliu lietuvišku krai
čiu.

BIRUTIEČIŲ DRAUGIJOS ISTORINIAI 
BRUOŽAI

M, Morkūno spaustuvė Chicagoje renka 
Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų 
moterų draugijos istorinių bruožų leidinį.

SUSITIKIMAS SU GREGORY PECK
„E. L.“ bendradarbis Algirdas Gustaitis 

užsienio spaudos konferencijoje Holly- 
woode kalbėjosi su filmų artistu Gregory 
Peck.

Algirdas Gustaitis įteikė artistui duome
nų apie Lietuvą ir jos pastangas atgauti 
naprilklauscmybę. Taip pat jam buvo pado
vanota J. Gliaudos knyga „Simas“ anglų 
kalba ir pasiūlyta pagal ją parengti filmą.

JAU TREČIAS ŽENKLELIS
Kaip matyti iš Chicagos „Draugo“, tūlas 

A. Beteška pradėjo platinti dviejų rūšių 
spalvotus ženklelius su Romu, Kalanta. 
Ženkleliai turėtų priminti pasauliui Lietu
vos laisvės šauksmą.

KNYGA APIE BALTIJOS VALSTYBES 
IR JŲ OKUPACIJĄ

JAV leidyklos išteista gerai dokumen
tuota 542 psl. knyga apie Pabaltijo pa
vergimą: „Baltic States: A study of Their 
Origin and National Development: Their 
Seizure and Incorporation into the 
U. S. S. R“.

Knyga yra Kersteno komisijos praneši
mas.

Veikalo kaina 20 dol.

JONO MATULIONIO DIENORAŠTIS
Savo metu ir Britanijoje kiek laiko gy

venęs Jonas Matulionis, dabar gyvenąs Ka
nadoje, yra paruošęs spaudai vokiečių oku
pacijos metais rašytąjį savo dienoraštį, ku
rio rankraščio apimtis yra 500 puslapių.

J. Matulionis vokiečių okupacijos metais 
yra buvęs finansų tarėju, dalyvavęs įvai
riuose slaptuose posėdžiuose ir dabar tai 
atskleidžia busimajam Skaitytojui, (aprašy
damas, be kita ko, vokiečių pastangas ko
lonizuoti Lietuvą.

CHICAGOJE SPAUSDINAMOSIOS 
LIETUVIŠKOS KNYGOS

„Draugo“ spaustuvėje jau surinkta Nijo
lės Jankutės-Užutoalienės nauja nuotykių 
knyga jaunimui „Šamo ežero sekliai“. Kny
gą leidžia Lietuviškos knygos klubas.

| Rašytoja turi spaudai paruošusi ir kitą 
i knygą — „Kelionė į septintą stotį“.

Spaudai esanti ruošiama Antano Mus
teikio knyga „Kiauros rieškučios“, kurią 
taip pat leidžia Lietuviškosios knygos klu
bas.

M. Morkūno spaustuvė renka J. Gliau
dos romaną „Sunkiausiu keliu“. Romane 
vaizduojamas Mykolo Sleževičiaus gyveni
mas. Leidžia Dr. K. Griniaus fondas.

M. Morkūno spaustuvė yra fotografiniu 
būdu surinkusi mok. J. Valaičio išverstas 
Krylovo pasakėčias.

DR. J. KAVALIŪNAITĖ
Jolita Kavaliūnaitė, dėstanti prancūzų 

literatūrą ir lietuvių kalbą Akrono (JAV) 
universitete, apgynė disertaciją „Aistros, 
kaltės jausmai ir laimės siekiai XVIII a. 
prancūzų romanuose“ ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Akrono universitetas taip 
pat suteikė jai profesorės titulą.

Jolita yra veikli Clevelando „Čiurlionio“ 
ansamblio dalyvė ir tautinių šokių mokyto
ja.

ŽODŽIO MEDIS

Kiekvieno žmogaus protingasis gyveni
mas reiškiasi mintimis, žodžiais ir darbais.

Mintis yra sėkla, iš kurios išauga didelis 
gyvenimo medis — žodis. Žodis virsta vei
kimu, darbu.

Gera sėkla turi duoti gerus vaisius — 
protingus, praktiškus, visiems naudingus 
žodžius. Ir po to tokie pat darbai. Bet jei 
taip kartais nėra, tai buvo bloga sėkla — 
bloga mintis.

Geras ūkininkas bando sėklą atrinkti, 
kad duotų gerą derlių. Geras žmogus kon
troliuoja savo mintis. Pasirenka pačias ge
rąsias. Juk mintis yra žemiškojo dangaus 
ar pragaro, laimingo ar nelaimingo gyve
nimo pradžia. Genį minčių reiklia pasirink
ti iš tiesioginio, betarpiško bendravimo su 
Tuo, kuris pasakė pirmąjį „Teesie!“, per 
maldą; iš paties Dievo žodžio, surašyto šv. 
Rašte; iš Bažnyčios mokymo; iš bendravi
mo su gerais žmonėmis. '

Iš žmogaus minčių gimsta žodžiai. Jie 
tuoj parodo, iš kokios sėklos jie yra išaugę. 
Visi žmogaus žodžiai pirmiausia turi skelb
ti Sutvėrėjo garbę, Jį garbinti. Antroje ei
lėje tarnauti artimui: jį paguodžiant var
ge, patariant nelaimėje, užjaučiant jį 
skausme, pasidžiaugiant su juo laimėje. 
Po to jiau seka pilnai išaugusio žodžio me
džio vaisiai — sielos ramybė Ir geri santy
kiai su visais žmonėmis.

Žmoguje yra įgimtas noras ir palinkimas 
veikti, kurti, vadovauti, veržtis pirmyn vi
sose gyvenimo srityse. Mintis, virsdama 
žodžiais, žmogų sproydinte sprogdina, kad 
tik jis daugiau apglėbtų. Deja, iš savo pa
tyrimo žinome, kad ne visa, ką žmogus 
daro, yra gera. Kiek daug mokslinių iš
radimų, dėl kurių panaudojimo visi dreba? 
Kiek vaistų, kurie gydo ir nuodija? Kiek 
nesąžiningumo pareigose?

Ko čia trūksta? Ko čia reikia?
Nelengvas yra darbas derinti mintis ir 

žodžius. Menkas impulsas — ir visa pakei
čia. Čia žmogui niekas negali padėti, nes 
niekas negali įeiti į žmogaus širdį, žmogus 
turi pats save kontroliuoti, pasinaudoda
mas išmintimi.

O kur ją rasti? Ten, kur ieškoma ir ge
ros sėklos mintims. Malda, šv. Rašto skai
tymas, gerų patarimų panaudojimas. Pa
tarlių knygoje pasakyta, kad kas vaikščio
ja su išmintingais, darosi išmintingas ir 
kad toks nesvyruos per amžius.

***
Ieškokite Viešpaties, kol jį galima rasti; 

šaukitės jo, kol jis arti. Viešpats yra arti 
visų, (kurie jo šaukiasi, arti visų, kurie jo 
šaukiasi nuoširdžiai. (Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.

APYLINKĖS
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS ISTORINĖ APŽVALGA
Paskaita XIX Lietuviškųjų Studijų 

savaitėje 1972 m. liepos 18 d. Stuttgart- 
Hohenheim

30. Weinheimo LB apylinkė įsisteigė ta
da, kai VLB valdyba perkėlė savo būstinę 
iš Hannoverio į Weinheimą. Apylinkę su
organizavo E. Simonaitis ir išbuvo jos pir
mininku iki pat mirties 1969 m. vasario 
24 d. Tų pačių metų kovo 23 d. pirmininku 
buvo išrinktas A. Žolynas. 1971 m. liepos 
mėnesio 4 d. į šauktąjį metinį narių susi
rinkimą teatvyko tik 2 nariai ir 11 svečių. 
Čia nuspręsta: „Weinheimo apylinkę dėl 
susidariusių sunkių visuomeninės veiklos 
aplinkybių nuo 1971 liepos 31 laikyti ne
veikiančia“. Toliau taip aprašomos prie
žastys: „Nariai labai išsisklaidę gyvena, 
sunku palaikyti ryšį vienas su kitu. Kol 
sušauki susirinkimą, reikia parodyti ypa
tingai daug pasiaukojimo. Reikia važinėti į 
namus, dar skatinti asmeniškai. Niekas ne
nori būti renkamas į apylinkės valdybą... 
Iš lietuvių daug kas skundžiasi dėl Ben
druomenės veikėjų, kad didelėj bėdoj ne
buvo sušelpti, kiti gi net netekę darbo. 
Vaikai dėl menkų priežasčių būdavo per- 
greit pašalinti iš gimnazijos ir t. t.“ Wein
heimo apylinkės nariai paskatinti jungtis į 
kitas netoli esančias apylinkes, ypač į Ro
muvos apylinkę Huettenfelde, kuri kartais 
buvo laikoma natūrali konkurentė, nes iš 
tų pačių vietovių vieni priklausė Weinhei- 
mui, kiti Romuvai, o dar vienas kitas ir 
Schwetzingenui. Kiek mano žinios siekia, į 
Romuvos apylinkę persirašė tik pora bu
vusių Weinheimo apylinkės narių, o pav., 
1962 tos apylinkės sąrašuose buvo įtraukti 
54 pilnateisiai VLB tarybos rinkikai.

31. Wetter/Ruhr lietuviai į savarankišką 
apylinkę susiorganizavo 1959 m. balandžio 
22 d. su 20 narių. LB apylinkės seniūnu bu
vo išrinktas P. Vasiliauskas, kuris tų pačių 
metų rugpjūčio mėnesį išemigravo į JAV- 
bes. Rugpiūčio 19 d. jo vieton pirmininku 

buvo išrinktas Juozas Karosas. 1965 me
tais Wetterio apylinkė įsijungė į Hageno 
apylinkę, nes jiems atrodė, kad atskirai 
veikti esąs per mažas narių skaičius.

32. Wolfenbucttel LB apylinkė susilikvi- 
davo jau 1956 m. Jos ilgametis pirmininkas 
J. Banys nurodo tokias priežastis: „Gavus 
š. m. birželio 21 paskutinį kartą išdalinimui, 
maisto produktus ir Balfui pranešus, kad 
gėrybių daugiau siunčiama nebus, teko apie 
tai kiekvienam atsiimant produktus pra
nešti, kad gėrybių daugiau negaus. Tada’ 
kiekvienas pranešė, kad ir solidarumo mo
kesčio daugiau nemokės, nes mano buvo 
vis sakoma, jog kas nemokės solidarumo 
mokesčio, tas negaus ir gėrybių, tad tokiu 
būdu tik ir (buvo iki šiol mokėta. Čia tau-, 
tiškumo nesimato, o matosi tik materiališ- 
kumas. Tokiu būdu likausi seniūnas be na
rių“. Wolf enbuet telio seniūnija buvo turė
jusi 26 narius. Jos seniūnu J. Banys išbuvo 
11 metų, taigi jis pradėjo veikti tuoj pat 
karui pasibaigus, dar toli prieš LB įsteigi
mą.

VLB valdybos susirašinėjimas su J. Ba
niu dar buvo atgijęs 1959 metais, kai VLB 
valdyba buvo prašoma pagelbėti vienai 
naujai iš Okupuotos Lietuvos atvykusiai šei
mai. Pagalbos nebuvo suteikta. Net stebina 
tuolaikinio VLB valdybos pirmininko E. S. 
laiško tonas: „Krašto valdyba globoja tik 
Bendruomenės narius. Ponia F. mūsų Ben
druomenei nepriklauso ir gal visai jai pri
klausyti nenori... Argi jau tai baisu būtų, 
jei ta Ponia dirbtų fabrike? Kiek ministe- 
rių, profesorių, teisėjų turi dirbti juodą 
darbą fabrikuose, o ne savo profesijoj?“ O 
reikalas ėjo 'apie moteriškę, tik atvykusią 
iš okupuotos Lietuvos su dviem sūnumis.
Ji prašė abu sūnus priimti į Vasario 16 
gimnaziją, o ją pačią, pagal galimybes, ar
ba į raštinę, arba ūkio darbams. „Ji pa
geidauja turėti butą arti vaikų, o, antra 
vertus, turėti kontaktą su lietuviais, kas
ją sustiprintų dvasioje, ir ji jaustųsi, kad 
nėra pamiršta. Ji apeliuoja į Valdybos ir 
Gimnazijos ponus pareigūnus, kaip lietu
vius, ją —■ tautietę, kaip motiną ir nuken
tėjusią nuo komunistų — rusų, suprasti ir 
jai pagelbėti, nes ji nežino, ką toliau pra
dėti“. Vaikai į gimnaziją nebuvo priimti, 
tautietė likosi be pagalbos, bet pirminin
kas po keleto mėnesių rado reikalo para- 

syti tam pačiam J. Baniui, prašydamas at
gaivinti Wolfenbuettelio LB apylinkę ir ten ; 
gyvenančius lietuvius įjungti į lietuvišką I 
organizacinį (gyvenimą. Atsakymo į šį 1959 i 
m. rugpiūčio 12 d. laišką nesulaukta.

33. Wuerzburgo LB seniūnija veikė iki 
1965 m. sausio 15 d. Ilgametis jos seniūnas
Juozas Uždavinys taip apibūdino likvidavi
mosi priežastis: „Pranešu, kad pablogėjus 
sveikatai, negalėdamas tinkamai atlikti 
Wuerzburgo apylinkės lietuvių seniūno pa
reigų, nuo š. m. sausio 15 iš šių pareigų pa-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

sitraukiu... Niekam nesutinkant seniūno pa
reigas 'perimti, Wuerzburgo lietuvių apy
linkė, kaipo tokia, nustoja veikusi“. Po to 
laiško dar pusmetį susirašinėta su visa ei
le asmenų, kreiptasi į tos srities lietuvių 
kapelioną kun. D. Kenstavičių, bet seniūno 
nesurasta. Paskutiniuose VLB valdyboje 
turimuose Wuerzburgo LB apylinkės sąra
šuose įtraukta 16 vyrų, sukūrusių mišrias 
šeimas. Šeimose buvo daug vaikų. Apylin
kės vadovybei kėlė rūpesčio, kad visi tie 
vaikai nuga ne lietuviais, nors jų tėvai no
rėtų išauginti lietuviais savo vaikus, šauk
tasi VLB valdybos ir Vliko pagalbos parū
pinti bent vadovėlius, iš kurių mamos ir 
vaikai galėtų lietuviškai pramokti. Vargo 
mokyklos neįsteigta, nes nebuvo kam mo
kytojauti. Į Vasario 16 gimnaziją buvo at
siųstas visas būrys vaikų iš tos apylinkės, 
(bet brandos atestatą tegavo vienas, kuris 
po egzaminų išvažiavo į JAV-bes ir ten 
tuoj pasimirė. Wuerzburgo artumoje ir 
šiandien dar tebegyvena didžioji dalis antį 
lietuvių, tačiau jų vaikai jau užaugo, su tė
vais, jei ar kalbasi, tai tik vokiškai, jokių 
lietuviškų susitikimų nėra, neaplanko jų
niė lietuvis kunigas, nors teoretiškai tai 
sričiai vienas yra skirtas ir kitų uždavinių 
neturi.

Tai tiek būtų iš VLB archyvų apie nu
stojusias veikti Vokietijos lietuvių bendruo
menės apylinkes. Nėra jokios abejonės, kad 
tuose archyvuose sutelkta tik dalis istori
nės medžiagos ir tai tik nuo to meto, kai 
VLB valdyba yra Weinheime — Huetten- 

felde. žinoma, medžiagos būtų žymiai dau
giau, jei ji nuo pat pradžios būtų buvusi 
sistcmlrgai ir tvarkingai telkiama. Apie 
kai kurias žinomas buvusias apylinkes ne
pavyko surasti nė ženklo. Pvz., žinau, kad 
kurį laiką egzistavo Stuttgarto pašonėje at
skira Ludwigsburgo LB apylinkė, tačiau 
VLB valdybos mano turėtuose dokumen
tuose apie ją neradau nė ženklo. Taip pat 
plačiai žinoma Olden'burgo/Wehnen LB 
apylinkė, kuri 1958 m. gegužės mėnesį bu
vo likviduota, nes Wehneno stovykla išda
lyta į kelias dalis, lietuviai įsikūrė Breme
ne, Bad Zwischenahne ir Osnabruecke, ten 
veikia LB apylinkės, bet apie Wehneną do
kumentuose nėra nieko. Taip pat neradau 
nė ženklo apie LB apylinkę 4200 LS sargy
bų kuopoje, kur lenkų tarpe buvo būrelis 
lietuvių ir jie dalyvavo lietuvių veikloje. 
Toji kuopa eilę metų išbuvo Kaiserslauter- 
ne, vėliau Kiiirchheimbolandene, ir jos lie
tuviškasis būrys sudarė branduolį vėliau 
įkurtosios 4203 LS lietuvių sargybų kuopos 
Miesau. 4200 LS kuopoje lietuviškaisiais 
reikalais rūpinosi Raimundas Kiršteinas, 
Juozas Sakelis ir Eugenijus Vaitkevičius.

Tikriausia, dar yra daug panašių atvejų, 
ir tikrai būtų pageidautina, kad žinantieji 
ar turintieji medžiagos mano sutelktąsias 
žinias papildytų.
LB apylinkių išnykimo priežastys

Mėginant suklasifikuoti priežastis, dėl 
kurių LB apylinkės nustojo gyvuoti, ran
dame jų visą eilę. Bene pati natūraliausioji 
tai bus fiziškas lietuvių išnykimas — apy
linkės nustoja veikti, nes netenka narių, 
nes miršta ar kitur išsikelia tie, kurie savo 
pasiaukojimu visą organizacinį darbą eilę 
metų ar net dešimtmečius išnešė ant savo 
pečių, o prieauglio neatsiranda. Kita, ar 
tik ne dažniausia, pasikartojanti apylinkių 
mirties priežastis yra daugiau dvasinio po
būdžio. Manau, ją visi jau bus pastebėję — 
tai tarpusavio nesugyvenimas, apsireiškiąs
savitarpio rietenomis, perkeliant asmeniš
kus nesusipratimus į visuomeninę plotmę. 
Jeigu būtų norėta, būtų (buvę galima kone 
iš visų apylinkių susirašinėjimo su VLB 
valdyba pacituoti po vieną kitą nusiskun
dimą, kad veiklą kas nors kliudo, kad tas 
ar anas negeras, įtartinas, kad šitą ar aną 
reikia iš LB pašalinti. Toliau — yra nema
ža kaltinimų ir centrinių organų žmonėms, 

o taip pat kai (kuriems VLB valdybos įga
liotiniams prie (kraštų vyriausybių. Nėra 
be kaltės ir VLE tarybos rinkimų komisi
jos. Vienam jų nariui kaltinimus pacita
vau tekste, kai kalbėjau apie Nordhesseno 
LB apylinkę. Aišku, didelį vaidmenį vaidi
na išsisklaidymas dideliuose plotuose pa
vieniui ar labai mažose grupelėse. Kai sun
ku susirinkti į 'draugę, o ir kai susirinkus 
nėra ką veikti, tai ilgainiui praeina ūpas 
bet kokiai veiklai. Mišrios šeimos čia atne
ša savąją naikinančią duoklę. Kaip dabar 
susirinkus kalbėtis? Lietuviškai neišeina, 
nes žmonos nesupranta. O kai vaikai ne
girdi net tėvų lietuviškai kalbant, tai kaip 
juos įtikinsi, kad lietuvių kalba jiems rei
kalinga ir kad jos reiktų mokytis?! Labai 
ryškus yra Balfo šalpos vaidmuo Lietuvių 
bendruomenėje Vokietijoje. Visoje eilėje 
apylinkių Balfas praktiškai nebuvo skiria
mas nuo LB — tie patys asmenys tvarkė ir 
vienos ir (kitos organizacijos reikalus, mo
kamieji mokesčiai buvo esmiškai siej'ami su 
gaunamąja pašalpa. Tad kai Balfas ėmė sa
vąją veiklą mažinti ir kai ją galutinai nu
traukė. nutrūko ir visos eilės LB apylinkių 
veikla. O ir ten, kur šios organizacijos rė
mėsi skirtingais asmenimis, pasitaikydavo, 
kad dėl gėrybių dalijimo kilę kivirčai per
simesdavo ir į T-B gyvenimą, jį paraližuo- 
dami, arba net ir visai sugriaudami.

Tačiau pagrindine aplinkybe reikia lai
kyti faktą, kad daugelyje apylinkių visa 
LB veikla remiasi vienu asmeniu. Kai tas 
asmuo suserga ar išemigruoja, ar numirš
ta, tai numiršta ir visa LB apylinkės veik
la.

Pabaiga, šioji paskaita tėra tik įvadas į 
pasiimtąją temą. Ji bus užbaigta, kai bus 
surašyta ir visų tebeveikiančiųjų VLB apy
linkių istorija. Tačiau, ieškant aktualumo, 
tektų pasimokyti veikiančiosioms apylin
kėms iš numirusiųjų. Tektų VLB valdybai 
pasitikrinti, ar ir dar tebeveikiančiose apy
linkėse jau nėra regimi tie patys irimo 
pradmenys, kurie suspėjo palaidoti jau ei
lę apylinkių. Tektų net paklausti, ar ir visa 
centrinė Vokietijos lietuvių bendruomenės 
veikla nėra pradėjusi žengti gerai išbandy
tu sunykimo keliu?

Kaiserslautern, 1972 m. liepos 13 d.
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Liepos 19 d. ryto paskaitininko dr. J. Gri
niaus moderatorui nereikėjo pristatyti — 
jis gerai pažįstamas studijų savaičių daly
viams, o ir vakar apie jį jau buvo kalbėta. 
Šiandien kalbėjo jis pats apie Balio Sruo
gos dramaturgijos apmatus.

Prelegentas pirmiausia pastebėjo, kad š. 
m. spalio 16 d. sukanka 25 metai nuo dra
maturgo mirties, kurią paankstino nacių 
koncentracijos stovykla ir paskutinieji gy
venimo metai Stalino diktatūroje. Yra ži
nių, kad prieš mirtį rašytojas susitaikė su 
Bažnyčia, V. Mykolaičiuii-Putinui tarpinin
kaujant.

Pirmuosius eilėraščius B. Sruoga pradė
jo spausdinti „Aušrinėj“ ir „Rygos Balse“ 
1912 m., būdamas 16 metų amžiaus. Su
brendęs reiškėsi kaip poetas lyrikas, kriti
kas, literatūros istorikas, teatro teoretikas, 
dramaturgas, publicistas. Artimiausia jo 
širdžiai buvo draminė kūryba, kurios ne
apleido net kacete. Iš viso Sruoga yra para
šęs 13 draminio žanro veikalų. Drama la
biausiai atitiko jo sielos būseną. Prof. St. 
Ylos teigimu, dramaturgas buvo prieštarin
go būdo individualistas, maištaujantis prieš 
kasdienę aplinką (žr. „žmonės ir žvėrys“).

Jo dramos skirstytinos į tris rūšis: isto
rines, revoliucines ir farsines. Komedijose 
bei farsuose („Uošvė“, „Dobilėlis penkia
lapis“, „Prancišiuko marškinėliai“, „Pagun
da“ ir „Aitvaras teisėjas“) jam rūpėjo dau
giau sudarinėti juokingas situacijas, negu 
piešti žmonių charakterių ydas.

Revoliucinės dramos (protestai prieš ne
tikusią socialinę ir politinę santvarką): 
„Baisioji naktis“, „Apyaušrio dalia“, „Pa
jūrio kurortas“. Paskaitininkas atpasakojo 
kiekvienos tų dramų turinį ir jas įvertino.

Istorinės dramos: „Milžino paunksmė“, 
„Radvila Perkūnas“, „Algirdas Izborske“, 
„Kazimieras Sapiega“, „Pavasario giesmė“ 
ir nebaigtoji „Barbora Radvilaitė“. Vaiz
duodamas istorines asmenybes, rašytojas 
jas sustilizavo pagal savo idėjas ir savo sie
los savybes, dažnai jas iškreipdamas. Toks 
Sruogos buvo sukurtas ir Kazimieras Sa
piega. Istorikas A. Šapoka rado ir daugiau 
istorinių klaidų toje Sruogos dramoje. Iste
riškesnės dramos, 'anot A. Šapokos, esan
čios „Milžino paunksmė“ ir „Radvila Per
kūnas“. Aplamai pasakytina, kad rašytojas 
ne tik su istoriniais asmenimis, bet ir su 
istorinėmis aplinkybėmis elgėsi gana lais
vai.

Savo meno teorijas B. Sruoga nėra nuo
dugniai išryškinęs. Esminiais dramos ele
mentais jis laikė veiksmą ir veikėjus, ypač 
jų charakterius. Tačiau jo istorinėse dra
mose veiksmas nėra vieningas, bet įvairus, 
kontrastingas: šalia rimtųjų, įvedamos ko
miškos scenos, minios dalyvavimas.

OKUPUOTOS LIETUVOS SLAVINIMO PRIEMONES
iNors rusų tauta gausi skaičium ir 

yra apgyvenusi didžiules žemes, tačiau 
tikrasis Rusijos žemių branduolys_ne
daug kur pasiekia jūras. Baltijos jūros 
pakraščius nuo seniausių laikų yra ap
gyvenusios suomių, karelų, estų, latvių, 
lietuvių ir lenkų tautos. Erie Juodųjų jū
rų nuo neatmenamų laikų yra įsikūrę 
ne rusai, bet ukrainiečiai, totoriai, mol
davai, bulgarai, Kaukazo tautos. Šiau
rės ledjūrio ir Pacifiko pakraščius taip 
pat nuo neatmenamų laikų yra apgy
venusios me rusų ir ne slavų, bet Įvai
rios mongolų tautos ir giminės.

Taigi visų senosios Rusijos valdovų 
nuo Ivano Žiauriojo laikų tikslas buvo 
ir yra prasiveržti prie pasaulio jūrų, 
užimti ir kolonizuoti ten esančias tau
tas. Pokario metais daroma viskas, kad 
rusiškas elementas pajūriuose būtų 
tvirtas, sėslus ir gausus.

Jau esame ne kartą rašę ir mūsų tei
gimus skaičiais parėmę apie rusiško
sios kolonizacijos priemones ir pasėkas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mums 
labai skaudu, kad rusiškosios koloni
zacijos banga daugiausia ir skaudžiau
siai palietė mums brolišką Latviją. Ne 
pripuolamai tai atsitiko: Latvijos žemė 
kaip tiktai turi ilgiausią jūros pakraš
čio ruožą ir geriausius uostus.

Pokario metais, kai didžiosios vals
tybės paliko Sovietų Rusijos nemalo
nei ne tik Estiją ir Latviją su Lietu
va, bet ir nepaprastai visais atžvilgiais 
svarbią Mažosios Lietuvos (Karaliau
čiaus) sritį. Sovietų komunistų partijos 
centrinis komitetas nustatė šių terito
rijų prievartinio slavinimo kryptį ir 
planą. Slaptuose posėdžiuose buvo nu
spręsta vykdyti šių teritorijų apgyvendi
nimą rusais, gudais ir ukrainiečiais, 
lietuvius, latvius ir estus prievarta asi
miliuoti, nors šis veiksmas ir priešta
rauja marksizmo-leninizmo mokslo 
principams.

Slavinimo priemonės tiek gilios ir pla
čios, kad jas išskaičiuoti viename raši
nyje neįmanoma, tačiau mes bandysi
me bent kai kurias jų iškelti.

Pirmasis rusinimo bei slavinimo eta

pas buvo rusiškos administracijos Bal
tijos kraštuose sukūrimas. Lietuva bu
vo tiesiog apipilta rusiškais „kadrais“, 
kitaip sakant, rusų valdininkais. Kai 
kurios respublikos miniseterijos bei 
įmonės buvo beveik vienais rusais ap
sėstos. Iki Stalino mirties visose įstai
gose tekalbėta tik rusiškai. Mirus Sta
linui, reikalai kiek pasitaisė. Į admi
nistracijos aparatą buvo įlieta nema
žas lietuvių skaičius, bet rusai valdinin
kai iš okup. Lietuvos neišvažiavo, to
liau pasilikdami atsakinguose postuo
se. Daug kur įstaigų viršininkai yra 
atėjūnai, lietuviai tik jų pavaduotojai. 
O ten, kur vadovai lietuviai, jų pava
duotojai būtinai yra rusai. Vienu ir ki
tu atveju įstaigas kontroliuoja ir valdo 
rusai.

Okupantai, norėdami užtikrinti „le
galų“ slaviško elemento įvažiavimą į 
užimtus kraštus, sumanė Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje sukurti didžiulę pra
monę. Kaip žinome, nė viename šiame 
krašte nėra pramonei būtinų žaliavų: 
metalų, anglies, naftos. Tačiau ekono
miški motyvai nesustabdė pramonės 
plėtimo. Iš Rusijos buvo ir yra nuolat 
gabenami fabrikų įrengimai, specialis
tai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbi
ninkai, iš tolimo Uralo (3 - 4.000 km) 
ar Donbaso srities atvežamos žaliavos. 
Tokiu būdu Kaune, Vilniuje, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose 
miestuose pastatyta daug įmonių, ku
rios Lietuvai nereikalingos. Jų gami
niai išvežami į Rusiją ar eksportuoja
mi į užsienį.

Yra Lietuvoje nemaža įmonių, kur 
dirba daugybė rusų ir tiktai mažas 
lietuvių skaičius. Daugeliui įmonių va
dovauja rusai inžinieriai, technikai ir 
ekonomistai. Net Lietuvos miškams 
kirsti miškakirčiai dažnai atvežami iš 
Gudijos ar Rusijos. Daroma viskas, 
kad būtų nuolat didinamas rusų gyven
tojų skaičius. ♦ ♦♦

Kaip žinoma, dėl blogos okupantų 
ekonominės politikos ir nepaprasto 
krašto nualinimo ir deportacijų labai 
sunkiai sprendžiamas butų klausimas.

Tiesa, sovietinė spauda ir kitos propa; 
gandos priemonės nuolat skelbia labai 
didelius naujai pastatomų butų kie
kius. Iš tiesų daugiabučių namų gana 
nemažai patys lietuviai pasistato. Ta
čiau nutylimi faktai ir neskelbiami 
skaičiai, kiek namų ir butų kasmet ne- 
rementuojami sugriūna. Taip pat nie
ko nerašoma, kad lietuviai darbinin
kai, įsirašę į eilę, sau reikiamų butų 
turi laukti 5-10 metų, tuo tarpu oku
pantų atvežtiems kolonistams butai 
naujuose namuose duodami be eilės ir 
dargi labai pigia kaina. Vadinasi, lie
tuviai, krašto šeimininkai, butus stato 
ne sau, o kolonistams, šie taip pat gau
na ir geriausius bei daugiau apmoka
mus darbus. Įsikūrę rusai darbininkai 
tuojau atsigabena savo šeimų narius, 
steigia rusiškus vaikų darželius, moky
klas. Okup. Lietuvoje šiuo metu yra 
daugybė rusų gimnazijų, o tose vieto
vėse, kur jų kol kas nėra, mokyklose 
veikia atskiros klasės, kuriose visi da
lykai dėstomi rusų kalba.*♦*

Rusinimui tarnauja ir visa spauda, 
knygų leidyklos, radijas ir televizija. 
Nors Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
visur galima gauti Rusijoj leidžiamų 
aikraščių ir žurnalų, vietinės leidyklos 
verčiamos leisti rusiškus spaudinius ir 
knygas. Taip Latvijoje jau pusė visų 
eilinių spausdinama rusų kalba.

Norint patenkinti kolonistų, nemo
kančių vietinės kalbos, reikalavimus, 
nuolat didinamos rusų kalba radijo 
ir televizijos laidos. Dauguma progra
mų pateikiama retransliacijos iš Mas
kvos būdu, kita dalis programų yra 
mišrios vietine ir rusų kalbomis, ir tik
tai maža dalis laidų pateikiama vieti
ne kalba.

Daugelis įstaigų savo raštvedybą 
veda rusų kalba, ši kalba taip pat vy
rauja daugelyje įmonių. Daugelis įmo- 
•ių ir kolchozų susirinkimų vedami 

jau rusų kalba. Praktiškai būna taip: 
jeigu susirinkime būna bent vienas ki
tas rusas, visi susirinkimo dalyviai ver
čiami kalbėti rusiškai.

b. kv. („Draugas“)

Vienas B. Sruogos veikėjų pagrindinių 
bruožų yra komiškumas. Personažams stin
ga monumentalumo, platumo. Jo dramos 
būdingos lūžiais, kurie sudaromi herojų at
sivertimais bei kitokiais pasikeitimais. Ke
liamos tautinės istorinės idėjos, mažai te- 
užgriebiama visažmogiškų problemų.

Diskusijų dalyviai abejojo, ar istorinėms 
dramoms reikalingas kietas laikymasis is
torinės tikrovės; svarbesnis esąs psicholo
ginis veiksmo ir personažų charakterių pa
grindimas. Nurodytos kai kurios „Milžino 
paunksmės“ gimimo aplinkybės (drama 
parašyta Vytauto Didž. metų literatūros 
konkursui).

Popietinė liepos 19 d. paskaitininke bu
vo dr. Ona Vyšniauskienė iš Švedijos. I 
Švediją ji atvyko tik prieš ketvertą metų. 
Lietuvą paliko 1946, pasinaudodama vyku
sia Lietuvos lenkų repatriacija. Sunku bu
vo pirmaisiais metais svetimame krašte. 
Studijuodama Varšuvoje, baigė Lietuvoje 
pradėtus medicinos mokslus.

Dr. O. Vyšniauskienės pranešimo tema — 
Lenkijos lietuviai. Prelegentė nurodė, kad 
žmonių perkėlimas iš Lietuvos į Lenkiją 
pokario metais tęsėsi 5-6 metus. Ta proga 
pasinaudojo 178.013 asmenų, tarp kurių 
buvo ir apie 2.000 lietuvių.

Prieš keletą metų buvo skelbiama, jog 
Lenkijoje gyvena apie 30.000 lietuvių. Apie 
10.000 jų yra senieji Seinų ir Suvalkų apy
linkių gyventojai. Kitomis žiniomis lietuvių 
skaičius esąs žymiai mažesnis — tik apie 
10.000: Punsko rajone apie 7.000. Lietuvių 
gyvenamieji kaimai: Vidugiriai, Barbiškės, 
Pristavonys, Narininkai, Vaitkiemis, Valin- 
čiai, Vaičiuliškės, Žvykeliai Juodeliškiai, 
Sinalėnai, Punskas. Firmas po karo viešas 
lietuvių saviveiklininkų pasirodymas įvyko 
1951 m. birželio 1 d. Ožkiniuose, Suvalkų 
apskr. 1956 m. atidaryti Kultūros namai 
Punske. 1957 m. įsteigta LVKD (Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugija), turinti 
šiuo metu 1.750 narių, apsijungusių į 44 ra
telius. Šiemet numatomas VI tos draugijos 
suvažiavimas Seinuose, kur leidžiamas ir 
draugijos laikraštis „Varsnos“.

Pernai mokslo metu Seinų apskrityje 
veikė 9 pradžios mokyklos su lietuvių dės
tomąja kalba. Lietuvių kalbos Seinų apskr. 
mokėsi 771 mokinys. Nuo 1956 m. Punske 
veikia lietuvių vidurinė mokykla, kuriai 
vadovauja direkt. Juozas Paransevičius. Iki 
šiol ji yra išleidusi 176 abiturientus. 23 jų 
jau yra baigę aukštąjį mokslą, o 32 dar 
studijuoja. Pernai Punsko lietuvių gimna
zija išleido 20 abiturientų, kurių 13 stojo į 
aukštąsias Lenkijos mokyklas, o 6 išvyko 
studijuoti į Vilnių. Taip Lenkijos lietuviai 
tolydžio prisiaugina savos inteligentijos.

.Vakarinis liepos 19-tos prelegentas buvo 
kun. prof. L. Budreckas (JAV). Jo paskaitą 
apie Juozo Naujalio muzikinę veiklą ir kū
rybą skaitė ir iš plokštelių pagrojo keletą 
jo kūrinių kun. K. Senkus iš Stuttgarto.

Moderatorius nurodė, kad šios paskaitos 
autorius yra didelis bažnytinės muzikos ži
novas, vadovavęs mišriajam Kauno bazili
kos chorui, sukomponavęs giesmių.

Iš paskaitos klausytojai patyrė, kad J. 
Naujalis buvo gimęs 1869. IV. 9 Raudon
dvary mažažemio valstiečio šeimoje, turin
čioje 14 vaikų. Tėvas buvo zakristijonas, 
o krikštatėvis K. Stankevičius — vargoni
ninkas. 1884 m. grafas B. Tiškevičius pa
siuntė J. Naujalį j Varšuvos muzikos insti
tutą, kurio vargonų 'klasę jis labai gerai 
baigė 1889 m. Vėliau studijavo dar kompo
ziciją. Vargoninkavo Vabalninke, Rietave 
ir nuo 1892 m. — Kauno katedroje. Studi
javo bažnytinę muziką Regensburge. Grį
žęs Kaunan, suorganizavo plačiai pagarsė
jusį berniukų chorą ir „Dainos“ chorą bei 
draugiją. 1908 m. įsteigė Šv. Grigaliaus 
vargonininkų draugiją, 1924 m. persiforma
vusią į šv. Cecilijos draugiją, ir vargoni
ninkų mokyklą, 1920 m. tapusia Kauno 
valstybine konservatorija.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje buvo 
išvykęs į Vilnių, kur patyrė daug vargo. 
1916 m. grįžęs į Kauną, J. Naujalis atgai
vino mišrų katedros chorą. Jame giedojo ir 
šios paskaitos autorius, vėliau tapęs to pa
ties choro dirigentu.

1922 m. lankėsi JAV-bėse, kur rinko au
kas „Meno“ draugijai ir skaitė paskaitas 
apie muziką Lietuvoje. Buvo Lietuvos 1924, 
1928 ir 1930 m. Dainų švenčių organizato
rių:. Mokytojavo konservatorijoje, vargo
ninkavo bazilikoje ir kūrė. 1934. IX. 9 Kau
no valstybės teatre koncerto metu apalpo 
ir nuvežtas į ligoninę netrukus mirė.

J. Naujalis buvo labai religingas ir do
ras žmogus. Sukomponavo apie 200 kūri
nių: 27 dainas chorui, suharmonizavo 17 
liaudies dainų chorams, parašė 4 duetus 
bei trio, 5 solo dainas, 20 instrumentinių 
veikalų ir apie 80 religinės muzikos kūri
nių, tarp kurių 13 mišių. Rašant bažnyti
nes kompozicijas, muzikos formų pasirinki
mo atžvilgiu jo kelrodžiu buvo pop. Pijaus 
X „Moto propio“. Dėl to jo parašytosios 
m'šios yra tikrai bažnytinės: rimtos, išdi
džios, giedrios nuotaikos ir kartu maldin
us. Jo kūrinių melodijos yra paprastos, 
lengvos išmokti ir tikrai didingai iš gilu
mos širdies plaukiančios. Pavyzdžiu gali 
būti mišios „Vulnerum Christi“. Paskaiti
ninkas taip glaustai apibūdino J. Naujalio 
muzikinę kūrybą: „Jo širdyje buvo įtemp
tos dvi stygos, kurios užgautos išduodavo 
puikius Bažnyčios ir Tėvynės meilės gar
sus“.

Savo kūryba jis užsitarnavo lietuvių mu
ziko patriarcho vardą. Jo 42 metų veikla 
gali būti atžymėta lietuvių muzikos kultū
ros istorijoje kaip Juozo Naujalio epocha, 
davusi Lietuvai ištisą kartą gerai paruoš
tų profesionalų muzikų.

(Bus daugiau)

„VANEMUINĖ“ KAUNE
Kaune gastroliavo Estijos Tartu teatras 

„Vanemuinė“.

LIETUVOJE
TURIME BŪTI DĖKINGI...

„Izvestčjos“ išspausdintame straipsnyje 
lietuvių rašytojas Justinas Marcinkevičius 
šitaip iškelia rusų kalbos reikšmę:

„Mes niekada nepamiršime, kad būtent 
didžioji rusų kalba atvėrė lietuvių rašytojų 
knygoms kelią į mūsų tėvynės daugiana
cionalinį skaitytoją, į užsienio šalių skaity
toją. Turime būti dėkingi rusų kalbai, kad 
taip plačiai žinoma lietuvių klasikų — 
Kristijono Donelaičio, Antano Baranausko, 
Žemaitės, Maironio, vėlesnės kartos rašyto
jų — Salomėjos Nėries, Petro Cvirkos, 
Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus, Antano 
Vienuolio-žukausko, Vinco Mykolaičio-Pu
tino, Antano Venclovos — kūryba“.

ORIJA KALBOS ŽODYNAS
Vilniaus universitetas išleido doc. Ričar

do Mirono sudarytą „Orija kalbos žodyną“.
Ta kalba yra Orisos valstijos Indijoje 

vietinių gyventojų kalba, pripažinta viena 
iš penkiolikos krašto valstybinių kalbų. O 
lietuvis bus susidomėjęs ja dėl to, kad ta 
kalba priklauso indoeuropiečių kalbų ryti
nei grupei ir žodyno atžvilgiu laikoma ar
timiausia senoviniam sanskritui.

R. Mirono paruoštajame žodyne yra trys 
tūkstančiai žodžių, kuriems pateikiami lie
tuviški atitikmenys ir taip pat hindi kalbos 
ir sanskrito sinonimai, kurie parodo kalbų 
giminystės ryšius.

Žodyno sudarytojas doc. R. Mironas yra 
žymiausias sanskrito žinovas ir tyrinėtojas 
Lietuvoje.

NAUJAS REKORDAS
„Tiesos“ pranešimu, naujajame Kauno 

stadione, kuris pastatytas Neries ir Nemu
no santakoje, Lietuvos ir Lenkijos lengva
atlečių varžybų metu kaunietis J. Dabryla 
ieties metime 83 m 90 cm rezultatu pasiekė 
naujo Lietuvos rekordo.

LIETUVOS SPORTININKAI VARŽYBOSE
Lietuvos teniso rungtynėse Kaune nuga

lėtojais tapo vilniečiai Nijolė Čibiraitė ir 
Vytautas Mažeika.

Dvyliktoje Sov. Sąjungos moksleivių 
spartakiadoje Kijeve aukso medalį už 100 
m plaukimą krūtine išsikovojo Rita Alškai- 
tė.

DR. B. STULPINO IR BENDRADARBIŲ 
PARUOŠTIEJI ŠARVAI

Kauno Politechnikos instituto dr. B. Stul
pino vadovaujami bendrosios chemijos 
mokslininkai pagamino pigius ir atsparius j 
šarvus naudoti kasyklų darbininkams.

Dangai jie panaudojo manganą vietoj 
cinko.

SUVAIDINTA PENKIS ŠIMTUS KARTŲ
Šiaulių dramos teatras jau daugiau kaip 

500 kartų suvaidinęs V. Rimkevičiaus trijų 
veiksmų dramą „Girių kirtėjai“.

Tuo veikalu šiauliečiai pradėjo savo 
gastroles Vilniaus Akademiniame teatre.

Vilniečiams šiauliečiai, be to, dar rody
sią baltarusio A. Makajonoko tragikome
diją „Užguitas apaštalas“, Ž. Anuilo (pran
cūzo) „Euridikę“, V. Delmaro dramą „Pas
kutinis valsas“ ir mažiesems žiūrovams S. 
Maršako pasaką „Katės namai“.

„BARBORA RADVILAITĖ“ KAUNO 
TEATRE

Kauno dramos teatras pastatė Juozo Gru
šo istorinę dramą „Barbora Radvilaitė“.

Rašoma, kad tai yra ketvirtasis J. Grušo 
veikalas, 'kuris statomas Kauno teatre.

V. NOREIKA BERLYNO OPEROJE
Lietuvos valstybinio 'akademinio operos 

ir baleto tenoras V. Noreika sutarė su Ry
tų Berlyno opera nuo 1973 m. sausio mėn. 
visą sezoną kas mėnuo savaitę dainuoti jo
je pagrindines tenoro partijas dvidešimtyje 
operos spektaklių.

P. RAUDUVĖS PARODA IR TITULAS
Vilniaus dailės parodų rūmuose atidary

ta grafiko P. Rauduvės kūrinių paroda.
Neseniai jam buvo suteiktas Lietuvos nu

sipelniusio veikėjo garbės vardas ryšium 
su amžiaus 60 m. sukaktimi.

TIK VIENAS TOKS PROTINGAS...
„Tiesoje“ rašoma, kad ateistinės temati

kos susitikimo metu su ketvirtokais buvo 
klausiama: „Kas yra tėvynė?“

Vaikai beveik visi turėjo ką pasakyti. Ra
šoma: „Tėvynė jiems buvo gimtasis mies
tas, kraštas, kur teka Nemunas ir kurio 
krantus skalauja Baltija, tarybinė respub
lika, kurios sostinė Vilnius ir kurią jie ža
dėjo, būdami kareiviais, ginti“ ir t. t. Bet 
tarp daugybės atsakiusiųjų paskutiniuoju 
atsistojo berniūkštis ir jaudindamasis, už
sikirsdamas užtvirtino:

— Mūsų tėvynė — visa Tarybų Sąjunga!

BULVIŲ KASIMAS
Rugsėjo 13 d. „Tiesos“ pranešimu, dau

giausia bulvių Lietuvoje buvo nukasta 
Radviliškio rajone — 30 procentų, o ma
žiausia Molėtų — nieko.

ITALIJOS KOMUNISTAI LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi ir iškilmingai buvo pri

imta Italijos komunistų delegacija.

„ELEKTRONO“ KOMANDA LAIMĖJO
Pirmasis Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje mo

terų komandų futbolo turnyras įvyko 
Anykščiuose. Pirmąją vietą išsikovojo ra
dijo komponentų gamyklos moterų futbolo 
komanda „Elektronas“.

SĖKMINGAI DALYVAVĘ...
„Tiesa" rašo, kad su gėlėmis ir linksmu 

maršu vilniečiai sutiko Lietuvos sportinin
kus, sėkmingai dalyvavusius Muencheno 
olimpiadoje.

J. aerodromą jų pasitikti buvo atvykę 
atsakingi Lietuvos ir Vilniaus miesto ko
munistų partiniai ir kiti darbuotojai.

VOKIEČIO IR LIETUVIO KNYGA
Knygą „Kaimo gyventojų medicininis ap

tarnavimas ir higiena“ rašo Greifswaldo 
universiteto prof. H. Knabė ir prof. V. 
Kviklys.

Knyga numatoma išleisti ir lietuvių kal
ba.

PAPILDYS SAVO KNYGĄ
Danų menotyrininkas R. Brabis-Johan- 

senas viešėjo Lietuvoje ir prisirinko gau
siai medžiagos apie liaudies meistrų dar
bus.

Tą medžiagą jis panaudosiąs savo kny
gos „Menas ir pasaulis“ naujai laidai ir 
paskaitoms.
ALYTAUS AUTOMATINĖ TELEFONŲ 

STOTIS
Leningrade buvo suprojektuota Alytui 

automatinė nepaprasta tėlefonų stotis — 
abonentai turės diktofonus.

LIETUVIŲ DARBAI SMOLENSKO 
SRITYJE

Lietuvos melioratoriai įsipareigojo nu
sausinti Smolensko srityje 2 tūkst. hekta
rų žemės, per vasarą uždaru drenažu jie 
nusausino 450 ha ir dabar sausina 840 ha 
Janovsko tarybiniame ūkyje.

„AŠ VEJUOSI VASARĄ“ MASKVOS 
LĖUIŲ TEATRE

Maskvos lėlių teatre netrukus bus pra
dėta rodyti V. Palčinskaitės pjesė „Aš ve
juosi vasarą“.

Tą pjesę taip pat stato Petrozavodsko ir 
Minsko jaunimo teatrai ir Chersono dra
mos teatras, o yra statę Kijevo jaunimo 
teatras, Vorošilovgrado lėlių teatras ir Vil
niaus „Lėlė“. Kai kurie tų teatrų už šio 
veikalo pastatymą yra gavę premijas.

Naują V. Palčinskaitės pjesę „Spyruokli
nis kareivėlis" stato Permės lėlių teatras, 
o Vilniaus jaunimo teatras netrukus statys 
jos pjesę „Septintas trimitas“.

M. SLUCKIS PRANCŪZŲ IR LENKŲ 
KALBOMIS

Maskvos leidykla „Progresas“ išleido 
prancūzų kalba M. Sluckio romaną „Uos
tas mano — neramus“.

Varšuvos leidykla „Institut PIW“ tą pa
tį romaną išleido lenkų kalba.

„VORATINKLIAI DRAIKĖS BE VĖJO“ 
VOKIEČIŲ KALBA

Rytų Vokietijos „Folk und Welt“ leidyk
la Berlyne išleido V. Sirijos Giros romaną 
„Voratinkliai draikės be vėjo“ vokiečių kal
ba.

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO

Prašau man išskirti papildomą sklypą že
mės, nes senasis be piktžolių jokios naudos 
neduoda.

(Iš pareiškimo)
• **

Darbe išgėręs sumaišydavo visus planus, 
bet visuomeninėje veikloje buvo neprieka
bus ir kolektyve nepastebimas.

(Iš charakteristikos)
**•

Klientai su viršutiniais drabužiais ir ke
purėmis neaptamaujami ir už prapuolusius 
atsakomybės nėra.

(Skelbimas kaimo valgykloje)
»»•

Primenama, kad už elektros neapsimokė- 
jimą bus piaunama be įspėjimo pavėlavusių 
šviesa.

(Skelbimas)

PEILIAIS SUTVARKĖ ŠERNĄ
Argentinoje Bascoy pampoje du vyrai 

peiliais nudūrė 180 kilogramų šerną.
POPIEŽIUS ŠIOKS IR KITOKS

Argentinos „La Prensa“ (1972. IX. 1) ra
šo, kad į Meksikos sostinę buvo susirinkę 
100 delegatų iš 60 šalių į pasaulinį antiko
munistinį kongresą.

Kongreso posėdžiuose buvo prieita išva
dos, kad dabartinis popiežius Paulius VI ne 
tik yra komunistų bendradarbis, bet krikš
čionybės išniekintojas, bedievis ir tautų tei
sių išdavikas.

Su tais kaltinimais buvo išsiųsta telegra
ma (1972. VIII. 26) popiežiui į Romą.

JĖZAUS KRISTAUS BYLA
Advokatas leak David kreipėsi į Izraelio 

aukščiausiąjį teismą, kad būtų peržiūrėta 
Jėzaus Kristaus byla ir kad teismas pa
skelbtų, jog anas prieš 2 tūkstančius metų 
nuteisimas buvęs tendencingas ir neatitin
kąs žydų tautos nusistatymo.

Aukščiausiasis teismas tą advokato pra
šymą atmetė. Sako, kad Jėzų Kristų nuteisė 
romėnai ir kad toji byla yra istorinis, o ne 
teisinis faktas.
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ANTRASIS DAINAVIEČIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava",ruošia antrą turgelį — Jumble 
Sale .— spalio 21 d., šeštadienį, nuo 11 vai. 
iki 5 vai. popiet, Portobello Club Court 
Room, Portobello Road, London, W.1L

Pirmasis praėjo su pasisekimu, nes bu
vo gausiai sudovanota daiKtų ir aukų. Męs 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoaiečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir 1.1.

Turgeliui skirtuosius daiktus prašytume 
pristatyti į Lietuvių Namus (1 Ladbroke 
Gardens, Wil 2PU) arba į Lietuvių bažny
čios kleboniją (21 The Oval, London E2 
9DT).

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

RUDENS ŠOKIAI
Londono Lietuvių Moterų šv_ Onos drau

gija spalio 7 d., šeštadenį, Parapijos salė
je (345A Victoria Park Rd., London, E. 9) 
ruošia rudens šokius.

Pradžia 7.30 vai. Įėjimas 40 penų.

NOTTINQHAMAS
KLUBO ATIDARYMAS

L. A. S. Nottinghamo Skyrius rugsėjo 30 
d. ruošia atidarymą

Naujo Klubo.
Klubas yra Arkwright St., „Sir Ritchard. 

Arkwright“ baro viršuje. Privažiuojama 
autobusais. Tik pravažiavus Midland gelžk. 
stotį, išlipti ir, paėjus keliolika žingsnių, 
pėstiesiems pereiti skirtąja vieta pereiti į 
'kitą gatvės pusę, ir jau čia pat klubas. 
Įėjimas į klubą atskiras.

Organizacijų pirmininkus ir pirmininkes 
kviečiame atsilankyti kaip garbės svečius.

Užsirašyti prašome iš anksto pas sekr. 
Gintilą, nes vietų skaičius yra ribotas.

Vyrai už dalyvavimą moka 1 svarą, mo
terims nemokama. Pradžia 7 vai.

Skyriaus Valdyba

BOLTONAS

PARODA BOLTONE

Boltono Meno galerijoje spalio 7 d. — 
lapkričio 4 d. ruošiama lietuvių, estų, lat
vių ir ukrainiečių rankdarbių ir meno kū
rinių paroda.

Eksponatus parodai parūpins apie Bolto- 
ną gyvenantieji šių tautybių atstovai.

Parodą organizuoja Pavergtųjų tautų ko
mitetas Boltone.

Parodoje numatoma išstatyti ir patrauk
lių gintaro darbų.

Lietuvių skyrių parodoje ruošia K. Ste
ponavičius. Patalpas yra parūpinęs Paverg
tųjų tautų komiteto sekretorius H. Vainis

LIET. SODYBA
RUDENS BALIUS

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
boje rengiamas Rudens balius. Jau pasam
dytas geras orkestras, veiks bufetas, šokiai 
iki 1 vai. ryto. Įėjimas, įskaitant bufetą, 
£1,00. Londono ir Sodybos apylinkių lie
tuviai maloniai prašomi dalyvauti. Norin
tieji nakvoti Sodyboje, prašomi parašyti ar 
paskambinti Sodybos administracijai.

GLOUCESTERYS

MIRĖ K. STONAITIS

Rugsėjo 21 d., 8 vai., staiga mirė DBLS 
Gloucesterio sk. pirmininkas Kazys Stonai-' 
tis. Laidojamas rugsėjo 26 d., antradienį, 
11 vai.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą, pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
musų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntinį savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734.

BELGIJA
JONAS MEKAS BELGIJOS 

TELEVIZIJOJE
į Flamų televizijos pranešėjas, pristat'yda- 
mas amerikiečio rašytojo ir filmų kritiko 
pono Meko flmą „Reminiscences of a Jour- 
ney to Lithuania“, įspėjo žiūrovą, kad tai 
labai savotiškas filmas: rašytojo atsimini- 
tniai iš 1971 metais Lietuvoje praleistų atos
togų.
j: Pradžioje seka atskiri (ne Lietuvos) 
vaizdų fragmentai, palydimi Meko lėt'o bal
to komentaro, pasirodo ir pats autorius, 
(kuris šiame be intrigos filme kartu su savo 
rutina yra pats svarbiausias artistas.

Pagaliau reginiai iš Lietuvos, nervingi, 
Skuboti, kartais kaip žaibo blykstelėjimas 
staigūs. Krūmai, medžiai, laukai, sena tro
belė, šulinys ir pagaliau pati Meko močiu- 
Įlė, simpatiška ir meili, visai tokia pat, kaip 
gaudies dainų apdainuotoji motinėlė, kaip 
pasakų sengalvėlė...
(Į Dabar jau Lietuvos vaizdai numeruoja- 
mi dideliais, sunkiais skaitmenimis. Regi
nys — kartais tarytum atplyšusi nuotrupa, 
Įkartais fragmento tempas pagreitintas, ir 
lišeina visai surrealistinis vaizdas, viskas 
įgauna savitą, magišką realizmą. Jonas Me- 
Ikas rodo lietuvišką 'kaimą pro savo akių 
vyzdžių poetišką prizmę. Girdėti dainos, 
šneka, močiutės balsas, bet daugiausia ty
lu. Dabar cineastas, kaip poetas žodžiais, 
foa'šo savo įspūdžius ir jausmus vaizdais, 
šviesos ir šešėlių kontrastais, kuriuos rei
kia tiesiog instinktyviai pajusti ir suprasti. 
Įjo vaikystės atsiminimai glaudžiai sujungti 
įsu dabarties reginiais, kuriuos labai ryš
kiai pabrėžia pasilkeičiantis objektų ap
švietimas, tarytum senos, išblukusios foto
grafijos. Tie aštrūs šviesos kontrastai gal 
įkick per gausiai vartojami, nes kartais at
bodo, lyg televizijos aparatas būtų apgedęs. 
įBet tai tik detalė.
. . Meko savotišką grįžimą į praeitį, dvide
šimt penkerius metus nemačius savo mo- 
įtinos, dar labiau išryškina ir pabrėžia tie 
.pasikartojantys numeriai, kurie baisiai 
trukdo, beveik sukelia fizinį skausmą. Tai 
Įrita tarp dabarties ir praeities, tarp tifcro- 
Jvės ir fantazijos, tarp žmonių ir kontinen- 
Jtų. Jonas Mekas filmuoja labai rafinuotai, 
sukuria savotišką melancholišką nuotaiką, 
ir stengies atspėti jo mintį, kuri, kaip bai
sas dykumoje, ištirpsta dideliame techniškų 
priemonių tvane. Filmuose, turinčiuose 
intrigą, tie dirbtiniai efekt'ai reikalingi. 
Mekui jie nereikalingi, o paimti tyčiom, ir 
tas gausus fotografiškų priemonių sukau
pimas, tas rafinuotas paprastumas, tary
tum filmas suktas atsitiktinai, nepasiren
gus, yra Jono Meko meninė jėga. Bijau, 
kad didelė publikos dalis Meko nesupras 
(laukdami dokumentinio filmo), bet ar tik 
nebus poeto Jono Meko „message“: kokia 
keista planeta yra mūsų žemė, kurioje sun
ku žmogui žmogų suprasti!

Žentą Tenisonaitė

Atsišaukimas
Jaunimo Peticijos reikalu

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso didieji įvykiai jau praeityje. Iš ke
turių kontinentų, iš keturiolikos valstybių 
suvažiavę, pasisėmėm daug žinių ir užsian- 
gažavom naujiems uždaviniams. Dabar, su
grįžę į gyvenamąsias vietas ir trumpai pail
sėję, turime ryžtis užbaigti ankstyvesnius 
užmojus ir ruoštis naujiems.

Vienas pagrindinių Jaunimo Kongreso 
darbų dar yra neužbaigtas. Tai Jaunimo 
Kongreso Komiteto paskelbtoji JAUNIMO 
PETICIJA, kuriai dabar turime skirti savo 
dėmesį ir pastangas. Turime angažuotis ir 
kitus jungti į Jaunimo Peticijos parašų 
rinkimo darbą.

Jaunimo Peticija siekiame atkreipti pa
saulio, o ypač Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Kurt Waldheim dėmesį į nesi
baigiančias sovietų vykdomąsias represijas 
pavergtoje Lietuvoje. Mus Skatina mūsų 
brolių ir seserų atviras pasipriešinimas, jų 
laisvės šauksmas, kuris įpareigoja dėti vi
sas pastangas jungtis kovon už žmogaus ir 
tautos teises pavergtoje Lietuvoje!

Todėl, atsikvėpę nuo didžiųjų praeitos 
vasaros darbų, iš naujo pasiryždami skel
biame Jaunimo Peticijos parašų rinkimo 
vajų! Kreipiamės į visus laisvame pasau
lyje gyvenančius lietuvius, o ypač jaunimą, 
jungtis į šį darbą.

Parašus turime rinkti visur, ypač kita
taučių tarpe: darbovietėse, mokyklose ir 
universitetuose, prie bažnyčių ir parduo
tuvių, parengimuose, gatvėse ir kitur.

Jaunimo Peticijos Komisija, atlikdama 
parašų rinkimo koordinacinį darbą, palai
ko ryšius su visais Jaunimo Metų komite
tais ir Jaunimo Kongreso ryšininkais. Ra
giname kreiptis į vietinius JK talkininkus, 
kur bus teikiama informacija ir dalijami 
bei surenkami (peticijos lapai. Arba kreip
tis į Jaunimo Peticijos komisiją šiuo adre
su: 2100 S. 49 Court, Cicero, III. 60650.

Visi raginami jungtis į parašų rinkimo 
darbą. Ryškimės surinkti 500.000 parašų. 
Savo parašu ir parašų rinkimu protestuo
kime prieš Lietuvos pavergėją ir lietuvių 
tautos naikintoją!

Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tau
tos ateitis!

Antanas Kizlauskas
Jaunimo Peticijos komisijos pirmininkas

KALANTOS BROLIS SUŽALOTAS
Chicagos „Draugas“ rašo, kad gavęs iš 

Lietuvos šiurpių žinių apie Romo Kalantos 
brolį, kuris buvęs taip sužalotas, kad esąs 
kritiškoje padėtyje neurologinėje klinikoje.

Pagal pranešimą, Kaune veikianti polici
jos akademija, kurioje prigabenta tik rusų. 
Į naujai pastatytuosius fabrikus atsigabe
nami rusai darbininkai ir tarnautojai, nes 
tariamai trūkstą tam reikalui žmonių.

LAISVĖS LIETUVAI
„Baltische Briefe“, Lietuvoje gyvenusių 

vokiečių organas, š. m. 7-8 laidoje pagrin
diniam straipsniui apie R. Kalantos žygį bėi 
įvykius Kaune pateikė antraštę lietuvių 
kalba: „Laisvės Lietuvai“. (ELTA)

LIUTERONAI LAIKOSI NUOŠALIAI
Pasaulinės liuteronų federacijos pirmi

ninkas suomis dr. Mikko Juva ir sekreto
rius Europos reikalams dr. Paul Hansenas 
religiniais reikalais lankėsi Estijoje ir Lat
vijoje, bet į Lietuvą nebuvo įleisti.

Lietuvos liuteronai, kurie nuo 1968 m. 
taip pat1 priklauso šiai pasaulinei federa
cijai, pasiuntė savo atstovą kun. Joną Kal- 
vaną į Rygą ir ten turėjo galimybių susi
tikti su vizituojančiais svečiais.

Liuteronų biuletenyje skelbiamas pareiš
kimas, kuriame sakoma, kad Lietuvos liu
teronai, priešingai kai kieno tvirtinimams, 
nėra įsivėlę ton įtampon, kuri atsiradusi 
tarp Sov. Lietuvos valdžios ir katalikų.

R. KALANTOS ATMINIMUI
Los Angeles Skautų stovykloje San Fer

nando kalnuose rugpjūčio mėn. buvo pa
šventintas 8.000 pėdų lietuviškas kryžius 
Romo Kalantos atminimui.

LEIDINYS APIE KENČIANČIĄ 
BAŽNYČIĄ

Brazilijos lietuviai katalikai ir Brazili
jos lietuvių katalikų kunigų sąjunga Sao 
Paulo mieste išleido 32 psl. brošiūrą „Ken- 
čiančioji Bažnyčia“. Redagavo pirm. kun. 
Pr. Gavėnas.

„DIE RAUTE“ IR LIETUVIŠKA 
SEKLYČIA

Lietuvos vokiečiai pradėjo leisti naują 
dvumėnesinį laikraštėlį „Die Raute“, kurio 
redaktorius yra Albert Unger, gyvenantis 
N eheim-Neustene.

A. Unger yra įtaisęs „Heimatstube Li- 
tauen“ seklyčią, kurioje sutelkė lietuviškos 
tautodailės, pašto ženklų, knygų apie Lie
tuvą vokiečių kalba, S. Motuzo darbų ir kt. 
Seklyčios adresas: Heimatstube Litauen, 
576 Neheim-Heusten, Rathaus, W. Germa
ny.

RADIJO DIENA
Povilo Jančausko, LB apylinkės pirmi

ninko, pastangomis Brocktono (JAV) ra
dijo stotys WBET ir WKOW leido po pus
valandį pristatyti tragiškojo birželio įvy
kius 'amerikiečių visuomenei.

NAUJIEJI VLIKO NARIAI
VLIKO TARYBOS NEPAPRASTAS 

POSĖDIS
Vliko Taryba papildyta dviem naujais 

nariais. Vliko Taryba savo nepaprastame 
posėdyje, įvykusiame rugsėjo 9 d., patvir
tino Vliko Pirmininko dr. J. K. Valiūno pa
siūlytus du kandidatus į Valdybą. Tuo bū
du, iš Valdybos neseniai pasitraukus Ro
mui Keziui ir dr. Broniui Nemickui, nau
jais nariais patvirtinti Vytautas Bronisla
vas Radzivanas (27 m. amž.) ir Antanas 
Vytautas Razgaitis (25 m. amž.).

Vliko Valdybą šuo metu sudaro: pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, J. Audėnas, St. 
Dzilkas, dr. J. Purinas, V. B. Radzivanas, 
A. V. Razgaitis ir J. Valaitis.

Abu naujieji nariai turi mokslinius ma
gistrų laipsnius — Radzivanas inžinerijos 
(Manhatan College New York), Razgaitis 
— matematikos (Ohio valst. universitete). 
Jie abu ruošiasi daktaro laipsniui, abu atei
tininkų veikėjai. Radzivanas yra Lietuvių 
Fronto Bičiulių kandidatas, o Razgaitis — 
paties Vliko pirmininko parinktas.

Tarybos nepaprastai sesijai pirmininka
vo J. Pažemėnas, Lietuvių Vienybės Sąjū
džio atstovas, sekretorium 'buvo J. Valaitis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos atstovas.

Vytautas Bronislavas Radzivanas gimęs 
1946 m. vasario 7 d. Tiubingene, Vokietijo
je. 1967 m. baigė civilinę inžineriją baka
lauro laipsniu. 1969 m. Brooklyno Politech
nikos Institute gavo magistro laipsnį. Bai
gęs lituanistinę Maironio vardo mokyklą 
Brooklyne.

Priklauso ateitininkams, tebedirba Liet. 
Bendruomenėje, priklauso Lietuvos Vy
čiams, Inžinierių Sąjungai, kelis kartus 
buvo Apreiškimo parapijos choro pirmi
ninku, dalyvavo New Yorko vyrų chore, 
tautinių šokių Šatrija dalyvis. Aktyviai dir
bo pirmame ir antrame Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongresuose.

Mokyklose dėstė matematiką, dabar dir
ba New Yorko inžinerijos firmoje. Lankė
si Europoje, Japonijoje ir Australijoje.

Antanas Vytautas Razgaitis gimęs 1947 
m. birželio 15 d. Ziuriche, Šveicarijoje. Stu
dijavo matematiką 1965-69 m. Cleveland 
state universitetė, kur gavo bakalauro 
laipsnį. 1971 m. gavo matematikos magist-
ro laipsnį Ohio valstijos universitete, 1969- liūnas.

KROATAI USTASININKAI
Ar Ispanija grąžins Švedijai tuos kroatus 

teroristus, kurie išreikalavo 6 kalėjimuose 
sėdinčius savo draugus, 40 tūkst. svarų ir 
nuvarė lėktuvą į Madridą, ar pati juos teis 
ir laikys uždarytus, tur būt, nėra esminis 
dalykas nei tarpvalstybiniuose santykiuo
se, nei kroatų veikloje.

Namie, Jugoslavijoje, kroatai, tur būt, 
ne vieną plauką pražildė aštuoniasdešimt- 
mečiui prezidentui Titui. Kroatai, kurių 
Jugoslavijoje yra apie ketvertą milijonų, 
neri turėti savo valstybę ar bent didelę au
tonomiją. Iš šešių respublikų ir dviejų au
tonominių provincijų sudarytoje Jugoslavi
joje pirmuoju smuiku groja serbai, kurių 
yra apie aštuonetas! milijonų. Serbai, be 
kita ko, yra pravoslavai, ir katalikai kroa
tai iš patirties žino, kad serbai vyravo, vy
rauja ir nori vyrauti.

Nepaisant visų gražių kalbų apie gražų 
visų tautybių sugyvenimą Jugoslavijoje, 
net kroatų komunistų partija buvo pradė
jusi remti savo respublikos separatistus. 
Dėl to partijos viršūnės buvo „išvalytos“, o 
kai kam teko atsisėsti ir į kalėjimą už norą 
turėti nepriklausomą Kroatiją.

Nebe nuo šiandien tie neramumai vyksta. 
Kas gi nežino Balkanų su visais tarpusavio 
karais ir žudynėmis! Beje, 1941 m. vokie
čiai buvo paskelbę tariamai nepriklausomą 
Kroatiją, ir tada Paveličo valdomi kroatai 
neparodė jokio pasigailėjimo niekam, kas 
tik nekroatas (sako, tada Kroatijoje gyve
nantieji serbai iš baimės krikštijosi katali
kais, kad tik išvengtų persekiojimų). Pats 
Paveličas buvo sukūręs ustašos partiją, ku
rios pagrindan buvo dedami nacionalsocia- 
lizmo ir fašizmo dėsniai.

Svetur, sakoma, yra arti milijono ju
goslavų. Nemaža jų dalis skelbia kovą da
bartiniam režimui, o kroatai ustašinirikai 
naudojasi dažnai ir teroro priemonėmis. 
Ligi šiol jie užsieniuose jau yra vykdę apie 
dvidešimt užpuolimų, pasirinkdami jugo- 
slavijos atstovybes ar atskirus asmenis. 
Švedijoje, kur vien kroatų yra apie 20 
t'ūikst., jie 1971 m. yra nužudę Jugoslavijos 
ambasadorių, šiais metais buvo užėmę Ju
goslavijos konsulatą, o dabar norėjo išsiga
benti tuos, kurie yra įvykdę teroro veiks
mus ir buvo nubausti. Matyt, jie nė nepa
galvojo, kad Ispanija juos galėtų suimti ar 
bausti, todėl patys bėgo ir savo išvaduotuo
sius gabeno Ispanijon prie Barcelona®, kur 
taip pat yra kroatų kolonija. Šių metų pra
džioje jie susprogdino iš Stock holmo skri- 
dusį lėktuvą.

Vykdydami savo užsimojimą, organi
zuoti ustašininkai šiais metais birželio mėn. 
buvo iš užsienio nusiuntę ginkluotą devy
niolikos asmenų grupę į Jugoslaviją. Jie 
ten buvo suimti, bet prieš tai dar iššaudė 
kažkiek milicininkų.

Visi tie užpuldinėjimai ir žudymai už
sieniuose ir Jugoslavijoje verčia Jugosla
vijos vyriausybę reaguoti. Ji negali sugau
dyti visų tų ustašininkų, užtat spaudžia tas 
valstybes, kuriose yra susibūrę didesni kie

1972 m. dėstė matematiką Ohio valst. uni
versitete, Brocktbno ir Brooklyn, Queens 
mokyklose.

Visuomeninėje veikloje: dviejose viene- 
rių metų kadencijoze ėjo Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos pirmininko pareigas, iš
rinktas į Ateitininkų Federacijos Tarybą. 
Penkerius metus „Grandinėlės“ dalyvis, at
stovavo New Yorko jaunimą1 Antrajame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese. (E)

PASIRUOŠIMAS SAUGUMO 
KONFERENCIJAI

Galutinai paaiškėjus, kad Sovietų Są
jungos peršamoji Europos ir šiaurės Ame
rikos valstybių Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencija yra sutarta ir 
jai ruošiamasi, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas rugsėjo 9 d. New Yorke 
sukvietė Lietuvos ir lietuvių veiksnių va
dovaujančių asmenų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valūnas ir vicepirmininkas J. Au
dėnas, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos at
stovas — Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke A. Simutis, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmi
ninkas dr. H. Brazaitis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Pirmininkas dr. K. Bobelis ir vi
cepirmininkas dr. K. Šidlauskas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro Valdybos vi
cepirmininkas A. Gečys ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmi
ninkas E. čuplinskas.

Pasitarime buvo apžvelgta tarptautinių 
įvykių raida, priėjusi iki susitarimo konfe
renciją kviesti, ir apsvarstyta, ką mūsų 
veiksniai turėtų atlikti konferencijai vyk
dant paruošiamuosus darbus bei jai jau su
sirinkus.

Pirmuoju klausimu apžvalginį pranešimą 
padarė V. Sidzikauskas, antruoju — J. Au
dėnas.

Išsamiai dalyką apsvarsčius, buvo sutar
ta, kokie darytini žygiai atitinkamus do
kumentus paruošti konferencijos pradi
niuose darbuose bei dalyvauti pačioje kon
ferencijoje, ir visų žygių finansavimo klau
simas. Pasitarimui vadovavo dr. J. K. Va-

(ELTA)

kiai karingai nusiteikusių 'kroatų. Bene di
džiausią spaudimą šiuo metu jaučia Aust
ralija, kuri turi įsileidusi apie 140 tūkst. 
jugoslavų. Jugoslavijos ministeris pirmi
ninkas pakaltino Australiją, kad joje yra 
tikra teroristų bazė su apmokymo vieto
mis, ginklų sandėliais ir kad iš jos vykdo
mi nusikalstamieji puolimai. Australija, 
tiesa, pripažįstanti, kad kelios grupės, ku
rios prasiveržė į Jugoslaviją, turi tam tikrą 
ryšį su ja: keletas jų iš tiesų yra gyvenę 
penktajame žemyne, kengūrų žemėje, kele
tas net yra jau turėję pilietybę, o tarp to 
keleto ir grupių vadai.

Kroatai, aišku, ne visi yra ustašininkai, 
ne visi vaikščioja pasikabinę automatus ar 
granatas, ne visi ieško, ką čia užpulti.

GERAŠIRDIS BEGEMOTAS
Gyvūnijos pasaulyje kaimynai ne daž

nai vienas kitą lepina dėmesiu. Vienintelė 
ir liūdna išimtis — kai vienas gyvūnas su
daro raciono patiekalą kitam. Todėl stebina 
Pietų Afrikos Kriugerio nacionalinio parko 
zoologo Dilko Rekaselio matytas atvejis.

Karštą vidudienį prie nedidelio pratako 
atbėgo atsigerti antilopių impalų banda. 
Vos tik gyvūnai nusileido prie vandens, 
juos užpuolė krokodilas. Akimirka — ir 
viena irnpala atsidūrė galinguose nasruose. 
Tragiška baigtis jau buvo netoli, jei ne ša
limais ramiai snaudęs begemotas.

„Piktai šnopuodamas, keldamas bangas 
tarsi gera kononierė, jis puolė į nelygių 
grumtynių vietą, — pasakoja Rekaselis. — 
Krokodilas, žinoma, nelaukė pasisveikini
mo su tokiu grėsmingu priešu ir pasislėpė 
drumzlinoje gelmėje“.

Begemotas su netikėtu jo kompleksijai 
miklumu ir švelnumu stumtelėjo nosimi su
žeistąją impalą toliau nuo kranto. Paskui 
grasinamai apsidairė į šalis, lyg nubaidy- 
damas tariamus priešus, ir ėmė laižyti an
tilopės žaizdas. „Rečiausias atvejis gyvūni
jos pasaulyje — tikras gailestingumas ir 
netgi visai kitos rūšies 'atstovui! Deja, pa
galba atėjo per vėlai, — rašo Rekaselis. — 
Po pusvalandžio antilopė nugaišo nuo šoko 
ir kraujo netekimo. O begemotas dar 15 
minučių buvo prie jos, vaikydamas sulė
kusius grifus, kol pagaliau svilinanti saulė 
nenuvijo jo atgal į upės vėsumą“.

(Mokslas ir Gyvenimas)

TAIKUS NUBUDIMAS
Triušiai laikomi bailiais, tačiau ir jie tu

ri agresyvumo polinkių. Pavyzdžiui, paso
dinus į vieną ankštą narvelį du triušius pa
tinėlius, jie taip pešasi, kad net padaro vie
nas kitam žaizdų.

Tdks agresyvumas atsiranda ne visomis 
sąlygomis. Kaip praneša žurnalas „New 
Scientist“, Kalifornijos psichologų grupė 
ištyrė, kad, padėjus užmigdytus triušius į 
vieną narvelį, jiems nubudus, peštynių ne
būna. Žvėreliai, prabudę skirtinguose nar
veliuose, būna agresyvūs. Įdomu tai, kad 
triušiai taikiai elgiasi tik tada, jeigu jie bu
vo užmigdyti natrio pentatolu.

Mokslininkai mano, kad puolimo signa
las yra nepažįstamo gyvūno vaizdas; jeigu 
triušiai būna kartu prabusdami, tai jie spė
ja priprasti vienas prie kito prieš tai, kol 
jiems atsiranda agresyvūs instinktai.

(Mokaias ir Gyvenimą*)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-ON-TRENTE — spalio 1 d., 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAME — spalio 1 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BIRMINGHAME — spalio 8 d., 11 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

KETTERINGE — spalio 8 d., 12 vai., Lon
don Rd.

NOTTINGHAME — spalio 15 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBYJE — spalio 15 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — Rožinis spalyje šiokia
dieniais 8 vai. vakare, šventadieniais 
per liet, pamaldas.

BRADFORDE — spalio 1 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — spalio 8 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORDE — spalio 15 d., 12.30 v.
LEEDSE — spalio 22 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.

...Kaip lapai krinta visos mano dienos, 
O jų takais tik nuodėmes nešuos. 
Pašauksi Tu mane — ir stosiu vienas 
Atsiskaityt už žingsnius žemės šios.

Posmelis iš MARIJOS LITANIJA leidinė
lio, šiomis dienomis išleisto Australijoje. 
Ši Marijos Litanija Lietuvoje žinoma V. 
Mykolaičio-Putino vardu. Iš viso per 65 
litanijas.

Leidinėlio kaina 0.70.
Mykolas Krupavičius — ATSIMINIMAI. 
Ši knyga vaizduoja, kaip susidarė kovingo 
lietuviškumo ir kovingos krikščionybės 
junginys M. Krupavičiaus asmenyje. Lei
dinys kietais apdarais, didelio formato, 360 
psl. Leidinio kaina, įskaitant persiuntimą, 
£4.50.

Abu leidiniai gaunami: Dainora, 14, 
Priory Rd., Kew, Surrey.
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